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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kehitysyhteistyövaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 ja mikäli he saavat 
asianmukaista tukea ja ohjausta paikassa, 
jossa vapaaehtoistyötä tehdään, jotta 
heillä on varmasti tarvittavat taidot ja 
pätevyys avun tarpeessa olevien ihmisten 
auttamiseen mahdollisimman 
tuloksellisesti, 

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unioni toteuttaa humanitaarisen avun 
operaationsa yhteistyössä toteutuksesta 
vastaavien järjestöjen kanssa. Näillä 
järjestöillä olisi oltava merkittävä rooli EU 
Aid Volunteers -toiminnan toteuttamisessa, 
jotta varmistetaan kenttätason toimijoiden 
sitoutuminen ja vapaaehtoisjoukkojen 
mahdollisimman tehokas käyttö. Unionin 
olisi annettava toteutuksesta vastaavien 
järjestöjen tehtäväksi erityisesti EU Aid 

(10) Unioni toteuttaa humanitaarisen avun 
operaationsa yhteistyössä toteutuksesta 
vastaavien järjestöjen kanssa. Näillä 
järjestöillä olisi oltava merkittävä rooli EU 
Aid Volunteers -toiminnan toteuttamisessa, 
jotta varmistetaan kenttätason toimijoiden 
sitoutuminen ja vapaaehtoisjoukkojen 
mahdollisimman tehokas käyttö. Unionin 
olisi annettava toteutuksesta vastaavien 
järjestöjen tehtäväksi erityisesti EU Aid 
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Volunteers -vapaaehtoisten tarpeen 
kartoittaminen, valinta, valmentaminen ja 
kentälle lähettäminen komission 
vahvistamien normien mukaisesti. 
Komission olisi lisäksi voitava tarvittaessa 
käyttää valmiiksi koulutettuja ja kentälle 
lähettämiseen valmistautuneita 
vapaaehtoisia.

Volunteers -vapaaehtoisten tarpeen 
kartoittaminen, valinta, valmentaminen, 
kentälle lähettäminen ja näiden seuranta 
tehtävän aikana ja sen jälkeen komission 
vahvistamien normien mukaisesti.
Komission olisi lisäksi voitava tarvittaessa 
käyttää valmiiksi koulutettuja ja kentälle 
lähettämiseen valmistautuneita 
vapaaehtoisia.

Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

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 
kehittämistä. 

(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 
kehittämistä sekä unionin arvojen 
omaksumista.

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EU Aid Volunteers -vapaaehtoisten 
lähettämiseen humanitaarisen avun 

1. EU Aid Volunteers -vapaaehtoisten 
lähettämiseen humanitaarisen avun 
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operaatioihin kolmansissa maissa; operaatioihin kolmansissa maissa ja 
tarvittaessa unionin alueella EuropeAidin 
lisäksi.

Or. fr

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Vapaaehtoisten suojelu ja turvallisuus on 
ensiarvoisen tärkeää.

3. Vapaaehtoisten koulutus, suojelu ja 
turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
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 -aloitteesta 
vastaavat elimet edistävät eri maista 
lähtöisin olevien vapaaehtoisten 
yhteistoimintaa ja osallistumista ja tukevat 
yhteisiä hankkeita ja maiden välistä 
yhteistyökumppanuutta 10 artiklassa 
tarkoitettujen toteuttamisesta vastaavien 
järjestöjen välillä.

Or. fr
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Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 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, vapaaehtoista itseään ja koko 
yhteiskuntaa, ja jolla on luontaiset tai 
opitut kyvyt tehdä tunnetuksi unionin 
roolia ja arvoja;

Or. fr

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) 'vapaaehtoispäälliköllä' 
johtotehtävissä ja vastuullisissa tehtävissä 
toimivaa henkilöä, jonka tehtävänä on 
tarjota kokemustaan vapaaehtoisten 
kouluttamiseksi ja näiden tietojen 
lisäämiseksi ennen operaatiota, sen 
aikana ja sen jälkeen;

Or. fr

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen täytäntöönpanossa on 
varmistettava johdonmukaisuus unionin 
muiden ulkoisen toiminnan alojen ja 

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

muiden samoihin asioihin vaikuttavien 
unionin politiikkojen kanssa. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä hätäavun, 
kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön 
joustavaan niveltämiseen. On myös 
luotava yhteys Eures-ohjelmaan.

Or. fr

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
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 -toimien sekä EuropeAidin
välistä johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä 
ja optimoidakseen kuluja.

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
II luku – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

EU Aid Volunteers -toiminta EU Aid Volunteers -toimintaa koskevat 
normit

Or. fr

Perustelu

Normien laatiminen ja valvominen sekä vapaaehtoisehdokkaiden tarpeen kartoittaminen, 
määrittäminen ja valinta ei ole EU:n vapaaehtoisten tehtävä vaan kuuluu komission sekä 
EU:n vapaaehtoisia johtavien henkilöiden toimivaltaan 5 artiklan "Määritelmien" mukaisesti.
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Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

EU Aid Volunteers -toiminta EU Aid Volunteers -vapaaehtoisjoukkojen
toiminta 

Or. fr

Perustelu

Normien laatiminen ja valvominen sekä vapaaehtoisehdokkaiden tarpeen kartoittaminen, 
määrittäminen ja valinta ei ole EU:n vapaaehtoisten tehtävä vaan kuuluu komission sekä 
EU:n vapaaehtoisia johtavien henkilöiden toimivaltaan 5 artiklan "Määritelmien" mukaisesti.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
 9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vapaaehtoisehdokkaiden tarpeen 
kartoittamista, valitsemista ja 
humanitaarisen avun operaatioihin 
lähettämistä koskevaa valmentamista 
varten;

a) vapaaehtoisehdokkaiden tarpeen 
kartoittamista, valitsemista ja 
humanitaarisen avun operaatioihin 
lähettämistä koskevaa valmentamista sekä 
vapaaehtoisten tietämyksen lisäämistä 
varten ennen ja jälkeen operaation;

Or. fr

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
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 

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

kattamista koskevat 
vähimmäisvaatimukset, vakuutusturvan, 
turvallisuusmenettelyt ja muut 
asiaankuuluvat seikat, kuten ateria- ja 
asumiskulut, kuljetuksesta tulopaikan 
lentoasemalta operaatiopaikalle 
aiheutuvat kulut, vakuutuskulut (sairas-, 
matka- ja peruutusvakuutus) ja 
toimintaryhmän ympärivuorokautisesta 
tuesta ja avustuksesta paikalla ja 
päätoimipaikassa syntyvät kulut, sekä 
muita kuluja, jotka liittyvät 
toimintamaahan, humanitaarisen avun 
tyyppiin sekä vapaaehtoisen ja/tai 
vastaanottavan tai lähettävän elimen 
tekemän peruutuksen ehtoihin.

Or. fr

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
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 tiiviissä 
yhteistyössä humanitaarisen avun 
toiminnan alalla toimivien elinten ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa laaditun 
sertifiointijärjestelmän sen 
varmistamiseksi, että lähettävät järjestöt 
noudattavat 9 artiklassa tarkoitettuja 
normeja, ja erillisen sertifiointijärjestelmän 
vastaanottaville järjestöille.

Or. fr
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Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
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 humanitaarisen avun 
toiminnan alalla tunnettujen elinten 
asiantuntemukseen perustuvan 
koulutusohjelman, jonka avulla 
vapaaehtoisehdokkaita valmennetaan 
humanitaarisiin toimiin ja humanitaarisen 
avun operaatioihin lähettämiseen.

Or. fr

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
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, ottamalla huomioon 
tämän aikaisempi kokemus ja sen maan 
tarpeet ja erityispiirteet, jonne ehdokas 
lähetetään.

Or. fr

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

koulutustaan ja erityisesti lähettämiseen 
valmistautumiseksi suoritettava
harjoitteluja sertifioiduissa lähettävissä 
järjestöissä, jos mahdollista muualla kuin 
kotimaassaan.

Or. fr

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vapaaehtoisehdokkaat, jotka eivät ole 
suorittaneet harjoittelua, voivat tarvittaessa 
saada lisää kentälle lähettämistä edeltävää 
koulutusta sertifioiduissa lähettävissä 
järjestöissä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. Tässä 
koulutuksessa ja harjoittelussa on 
noudatettava 9 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja 
valmistautumista koskevia normeja.

4. Vapaaehtoisehdokkaat, jotka eivät ole 
suorittaneet harjoittelua, voivat tarvittaessa 
saada lisää kentälle lähettämistä edeltävää 
koulutusta sertifioiduissa lähettävissä 
järjestöissä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. Tässä 
koulutuksessa ja harjoittelussa on 
noudatettava 9 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja 
valmistautumista koskevia normeja. 
Vapaaehtoisehdokkaiden, jotka eivät ole 
suorittaneet harjoittelua tai jotka 
vaihtavat maata, on saatava 
lisäkoulutusta. 

Or. fr

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vapaaehtoisehdokkaita, jotka ovat 
läpäisseet 12 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin menestyksekkäästi, 
pidetään EU Aid Volunteers 
-vapaaehtoisina. Heidät voidaan kirjata EU 

1. Vapaaehtoisehdokkaita, jotka ovat 
läpäisseet 12 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin menestyksekkäästi, 
pidetään EU Aid Volunteers 
-vapaaehtoisina. Heidät voidaan kirjata EU 
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Aid Volunteers -rekisteriin, jäljempänä 
'rekisteri', ja heidät katsotaan 
lähettämiskelpoisiksi.

Aid Volunteers -rekisteriin, jäljempänä 
'rekisteri', ja heidät katsotaan 
lähettämiskelpoisiksi kahden vuoden ajan, 
minkä jälkeen heidät on arvioitava 
uudelleen.

Or. fr

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. EU Aid Volunteers -vapaaehtoisena 
hankitun kokemuksen voidaan katsoa 
vastaavan "harjoittelua", josta komissio 
antaa todistuksen, tai 
oppisopimuskoulutusta tai koulutusta 
riippuen saadusta kokemuksesta ja 
lähettävän elimen ja vastaanottavan 
elimen väliseen sopimukseen sisältyvistä 
säännöistä.

Or. fr

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
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 
vahvistetaan muun muassa 
yksityiskohdat, jotka koskevat menopaluu-
lentolipusta aiheutuvien kulujen 
kattamista, ateria- ja majoituskuluja, 
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kuljetuksesta tulopaikan lentoasemalta 
operaatiopaikalle aiheutuvia kuluja, 
vakuutuskuluja (sairas-, matka- ja 
peruutusvakuutus) ja toimintaryhmän 
ympärivuorokautisesta tuesta ja 
avustamisesta paikalla ja 
päätoimipaikassa syntyviä kuluja sekä 
muita kuluja, jotka liittyvät 
toimintamaahan, humanitaarisen avun 
tyyppiin sekä vapaaehtoisen ja/tai 
vastaanottavan tai lähettävän elimen 
tekemän peruutuksen ehtoihin.

Or. fr

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
15 artikla – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) vapaaehtoisten suojeleminen kaikin 
keinoin, myös erityistietojen antaminen 
paikallisille osapuolille ja tahoille 
erityisesti konfliktialueilla.

Or. fr

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
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. Verkosto on kytkettävä 
Eures-ohjelmaan.

Or. fr



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

FI

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EU Aid Volunteers -vapaaehtoisten on 
osallistuttava tarvittaessa lähettävien ja 
vastaanottavien järjestöjen johdon 
avustamina ennen lähettämistä, sen aikana 
ja sen jälkeen asianmukaisiin viestintä-, 
tiedotus- ja näkyvyydenedistämistoimiin, 
joilla tuetaan EU Aid Volunteers -aloitetta 
ja vapaaehtoisten sitoutumista siihen. 
Komissio määrittelee kyseiset toimet, 
mutta ne eivät saa aiheuttaa kohtuuttomia 
velvoitteita vapaaehtoisille.

3. EU Aid Volunteers -vapaaehtoisten on 
osallistuttava lähettävien ja vastaanottavien 
järjestöjen johdon avustamina ennen 
lähettämistä, sen aikana ja sen jälkeen 
asianmukaisiin viestintä-, tiedotus- ja 
näkyvyydenedistämistoimiin, joilla tuetaan 
EU Aid Volunteers -aloitetta ja 
vapaaehtoisten sitoutumista siihen. 
Komissio määrittelee kyseiset toimet, 
mutta ne eivät saa aiheuttaa kohtuuttomia 
velvoitteita vapaaehtoisille.

Or. fr


