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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą įtraukti į savo 
pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) savanoriai gali sustiprinti humanitarinės 
pagalbos veiksmus ir prisidėti prie 
humanitarinės pagalbos darbuotojų 
profesionalumo didinimo, kai yra tinkamai 
atrinkti, apmokyti ir parengti dislokavimui 
taip, kad būtų užtikrinta, jog jie turi 
reikiamų įgūdžių ir gebėjimų, kad kuo 
veiksmingiau padėtų žmonėms, kuriems 
reikia pagalbos;

(6) savanoriai gali sustiprinti humanitarinės 
pagalbos veiksmus ir prisidėti prie 
humanitarinės pagalbos darbuotojų 
profesionalumo didinimo, kai yra tinkamai 
atrinkti, apmokyti ir parengti dislokavimui 
taip, kad būtų užtikrinta, jog jie turi 
reikiamų įgūdžių ir gebėjimų, kad kuo 
veiksmingiau padėtų žmonėms, kuriems 
reikia pagalbos, ir kad jie gauna 
pakankamai paramos ar yra tinkamai 
pasiruošę toje vietoje, kur vykdoma 
savanoriška veikla;

Or. fr

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjunga vykdo savo humanitarinės 
pagalbos operacijas bendradarbiaudama su 
įgyvendinančiomis organizacijomis. Šios 
organizacijos turėtų atlikti svarbų 
vaidmenį, įgyvendindamos ES pagalbos 
savanorių iniciatyvą užtikrinti šios srities 
subjektų atsakomybę ir įgyvendinti kuo 
daugiau galimų savanorių korpuso 
veiksmų. Sąjunga turėtų patikėti 
įgyvendinančiosioms organizacijoms ES 

(10) Sąjunga vykdo savo humanitarinės 
pagalbos operacijas bendradarbiaudama su 
įgyvendinančiomis organizacijomis. Šios 
organizacijos turėtų atlikti svarbų 
vaidmenį, įgyvendindamos ES pagalbos 
savanorių iniciatyvą užtikrinti šios srities 
subjektų atsakomybę ir įgyvendinti kuo 
daugiau galimų savanorių korpuso 
veiksmų. Sąjunga turėtų patikėti 
įgyvendinančiosioms organizacijoms ES 



PA\922397LT.doc 3/12 PE502.072v01-00

LT

pagalbos savanorių nustatymą, atranką, 
parengimą ir dislokavimą pagal Komisijos 
nustatytus standartus. Be to, kai tikslinga, 
Komisija turėtų galėti pasitelkti sėkmingai 
apmokytus ir dislokavimui parengtus 
savanorius;

pagalbos savanorių nustatymą, atranką, 
parengimą, dislokavimą ir priežiūrą 
atliekant misiją ir po jos pagal Komisijos 
nustatytus standartus. Be to, kai tikslinga, 
Komisija turėtų galėti pasitelkti sėkmingai 
apmokytus ir dislokavimui parengtus 
savanorius;

Or. fr

Pakeitimas3

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) savanoriška veikla humanitarinės 
pagalbos srityje galėtų padėti išlaikyti 
jaunuolius aktyviais, prisidėti prie jų 
asmeninio tobulėjimo ir įvairių kultūrų 
supratimo, taip pat tobulinti jų gebėjimus ir 
galimybes įsidarbinti pasaulio 
ekonomikoje. Taip būtų prisidėta prie 
Jaunimo galimybių iniciatyvos ir įvairių 
kitų pagrindinių Sąjungos tikslų, 
pavyzdžiui, socialinės įtraukties, 
užimtumo, aktyvaus pilietiškumo, švietimo 
ir įgūdžių ugdymo;

(12) savanoriška veikla humanitarinės 
pagalbos srityje galėtų padėti išlaikyti 
jaunuolius aktyviais, prisidėti prie jų 
asmeninio tobulėjimo ir įvairių kultūrų 
supratimo, taip pat tobulinti jų gebėjimus ir 
galimybes įsidarbinti pasaulio 
ekonomikoje. Taip būtų prisidėta prie 
Jaunimo galimybių iniciatyvos ir įvairių 
kitų pagrindinių Sąjungos tikslų, 
pavyzdžiui, socialinės įtraukties, 
užimtumo, aktyvaus pilietiškumo, švietimo 
ir įgūdžių ugdymo bei Sąjungos vertybių 
skleidimo;

Or. fr

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ES pagalbos savanorių dislokavimui 
vykdant humanitarinės pagalbos operacijas 
trečiosiose šalyse.

1. ES pagalbos savanorių dislokavimui 
vykdant humanitarinės pagalbos operacijas 
trečiosiose šalyse ir prireikus Sąjungos 
teritorijoje, taip papildant Vystymosi ir 
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bendradarbiavimo generalinio direktorato 
– EuropeAid veiklą.

Or. fr

Pakeitimas5

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Savanorių saugai ir saugumui turi būti 
teikiama pirmenybė.

3. Savanorių mokymui, saugai ir saugumui 
turi būti teikiama pirmenybė.

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. ES pagalbos savanoriai remia bendrą 
veiklą ir skirtingų šalių savanorių 
dalyvavimą ir skatina bendrus projektus ir 
tarpvalstybinę įgyvendinančių organizacijų 
partnerystę, kaip nurodyta 10 straipsnyje.

4. Įstaigos, susijusios su ES pagalbos 
savanoriais, remia bendrą veiklą ir 
skirtingų šalių savanorių dalyvavimą ir 
skatina bendrus projektus ir tarpvalstybinę 
įgyvendinančių organizacijų partnerystę, 
kaip nurodyta 10 straipsnyje.

Or. fr

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) savanoris – asmuo, kuris laisva valia ir 
motyvacija ir pirmiausia neakcentuodamas 

a) savanoris – asmuo, kuris laisva valia ir 
motyvacija ir pirmiausia neakcentuodamas 



PA\922397LT.doc 5/12 PE502.072v01-00

LT

finansinės naudos pasirenka užsiimti 
veikla, kuri naudinga bendruomenei, jam ar 
jai ir plačiajai visuomenei;

finansinės naudos pasirenka užsiimti 
veikla, kuri naudinga bendruomenei, jam ar 
jai ir plačiajai visuomenei; jis taip pat turi 
turėti jam pačiam kilusių idėjų, ar įgytų 
žinių, kuriomis vadovaudamasis jis galėtų 
praktiškai populiarinti Sąjungos vaidmenį 
ir skleisti jos vertybes;

Or. fr

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) savanorių vadovas – asmuo, einantis 
vadovaujamąsias pareigas ir naudojantis 
savo patirtį rengdamas ir informuodamas 
savanorius prieš misiją, jos metu ir jai 
pasibaigus;

Or. fr

Pakeitimas9

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinant šį reglamentą užtikrinamas 
suderinamumas su kitomis Sąjungos išorės 
veiksmų sritimis ir kita susijusia Sąjungos 
politika. Ypatingas dėmesys skiriamas 
sklandžiam perėjimui tarp pagalbos, 
atkūrimo ir vystymosi užtikrinti.

1. Įgyvendinant šį reglamentą užtikrinamas 
suderinamumas su kitomis Sąjungos išorės 
veiksmų sritimis ir kita susijusia Sąjungos 
politika. Ypatingas dėmesys skiriamas 
sklandžiam perėjimui tarp pagalbos, 
atkūrimo ir vystymosi užtikrinti.
Sukuriamas ryšys su EURES programa.

Or. fr
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiauja, kad pagerintų atitinkamų 
nacionalinių savanoriškos veiklos sistemų 
ir ES pagalbos savanorių veiksmų 
nuoseklumą ir suderinamumą.

2. Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiauja, kad pagerintų atitinkamų 
nacionalinių savanoriškos veiklos sistemų 
ir ES bei EuropeAid pagalbos savanorių 
veiksmų nuoseklumą, suderinamumą ir 
sąnaudas.

Or. fr

Pakeitimas11

Pasiūlymas dėl sprendimo
II skyrius

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES pagalbos savanorių veiksmai Nuostatos, susijusios su ES pagalbos 
savanorių veiksmais

Or. fr

Pagrindimas

Pagal 5 straipsnį „Apibrėžtys“ savanorių nustatymo, atrankos ir mokymo standartų kūrimas 
ir valdymas yra ES ir ES savanorių vadovų, o ne pačių savanorių, kompetencija.

Pakeitimas12

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES pagalbos savanorių veiksmai ES savanorių vadovų veiksmai

Or. fr

Pagrindimas
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Pagal 5 straipsnį „Apibrėžtys“ savanorių nustatymo, atrankos ir mokymo standartų kūrimas 
ir valdymas yra ES ir savanorių vadovų, o ne pačių savanorių, kompetencija.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) savanoriams kandidatams nustatyti, 
atrinkti ir parengti juos dislokavimui 
vykdant humanitarinės pagalbos 
operacijas;

a) savanoriams kandidatams nustatyti, 
atrinkti ir parengti juos dislokavimui 
vykdant humanitarinės pagalbos 
operacijas, teikti jiems informaciją prieš 
misiją ir pos jos;

Or. fr

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Standartais bus užtikrinta priežiūros 
pareiga ir visų pirma siunčiančiosios ir 
priimančiosios organizacijų atsakomybė, 
minimalūs reikalavimai, taikomi 
pragyvenimo, apgyvendinimo ir kitoms 
susijusioms išlaidoms padengti, draudimo 
išlaidų padengimas, apsaugos tvarka ir kiti 
susiję elementai.

2. Standartais bus užtikrinta priežiūros 
pareiga ir visų pirma siunčiančiosios ir 
priimančiosios organizacijų atsakomybė, 
minimalūs reikalavimai, taikomi 
pragyvenimo, apgyvendinimo ir kitoms 
susijusioms išlaidoms padengti, draudimo 
išlaidų padengimas, apsaugos tvarka ir kiti 
susiję elementai, pavyzdžiui, maisto, 
apgyvendinimo, kelionės iš tarptautinio 
oro uosto, į kurį atvyksta savanoris, 
draudimo (medicinos, kelionių ir 
atšauktos kelionės draudimo) išlaidų 
padengimas, parama ir pagalba visą parą, 
teikiama vietoje ar iš būstinės, taip pat 
kitų išlaidų, susijusių su veiksmų šalimi, 
humanitarinės pagalbos rūšimi, sutarties 
nutraukimo sąlygomis, kai ją nutraukti 
nori savanoris ir (arba) priimančioji ar 
siunčiančioji organizacija, padengimas.
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Or. fr

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įsteigia patvirtinimo 
mechanizmą, kuriuo užtikrinama, kad 
siunčiančiosios organizacijos atitiktų 
9 straipsnyje nurodytus standartus, ir 
diferencijuotą patvirtinimo mechanizmą, 
skirtą priimančiosioms organizacijoms.

1. Komisija įsteigia patvirtinimo 
mechanizmą, parengtą su glaudžiai 
bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir įstaigomis, 
pripažįstamomis dėl savo veiksmų 
humanitarinėje srityje, kuriuo 
užtikrinama, kad siunčiančiosios 
organizacijos atitiktų 9 straipsnyje 
nurodytus standartus, ir diferencijuotą 
patvirtinimo mechanizmą, skirtą 
priimančiosioms organizacijoms.

Or. fr

Pakeitimas16

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija parengia mokymo programą, 
kad paruoštų savanorius kandidatus 
humanitarinei veiklai ir dislokavimui 
humanitarinės pagalbos operacijoms 
vykdyti.

1. Komisija parengia mokymo programą, 
paremtą įstaigų, dirbančių humanitarinės 
pagalbos srityje, žiniomis, kad paruoštų 
savanorius kandidatus humanitarinei 
veiklai ir dislokavimui humanitarinės 
pagalbos operacijoms vykdyti.

Or. fr
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Pakeitimas17

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Savanoriai kandidatai, nustatyti ir 
atrinkti pagal 11 straipsnį, turi teisę 
dalyvauti mokymo programoje.
Individualus mokymo pobūdis ir turinys, 
reikalingi kiekvienam savanoriui 
kandidatui, nustatomi remiantis jo 
poreikiais, atsižvelgiant į ankstesnę patirtį.

2. Savanoriai kandidatai, nustatyti ir 
atrinkti pagal 11 straipsnį, turi teisę 
dalyvauti mokymo programoje.
Individualus mokymo pobūdis ir turinys, 
reikalingi kiekvienam savanoriui 
kandidatui, nustatomi remiantis jo 
poreikiais, atsižvelgiant į ankstesnę patirtį 
ir remiantis šalies, į kurią jis siunčiamas, 
poreikiais ir ypatybėmis.

Or. fr

Pakeitimas18

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dalyvaudami mokyme ir ypač 
rengdamiesi dislokavimui, savanoriai 
kandidatai gali atlikti praktiką patvirtintose 
siunčiančiosiose organizacijose, jei 
įmanoma, ne savo kilmės šalyje.

3. Dalyvaudami mokyme ir ypač 
rengdamiesi dislokavimui, savanoriai 
kandidatai turi atlikti praktiką patvirtintose 
siunčiančiosiose organizacijose, jei 
įmanoma, ne savo kilmės šalyje.

Or. fr

Pakeitimas19

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeidžiant 3 dalies, savanoriams 
kandidatams, kuriems praktika nebuvo 
naudinga, prireikus patvirtintos 
siunčiančiosios organizacijos gali skirti 

4. Nepažeidžiant 3 dalies, savanoriams 
kandidatams, kuriems praktika nebuvo 
naudinga, prireikus patvirtintos 
siunčiančiosios organizacijos gali skirti 
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papildomą pasirengimą iki dislokavimo.
Šis pasirengimas ir praktika turi atitikti 9 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus 
pasirengimo standartus.

papildomą pasirengimą iki dislokavimo.
Šis pasirengimas ir praktika turi atitikti 9 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus 
pasirengimo standartus. Savanoriai 
kandidatai, kurie negalėjo atlikti 
praktikos ir kurie išvyksta į kitą šalį, turi 
būti papildomai mokomi.

Or. fr

Pakeitimas20

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savanoriai kandidatai, kurie, remiantis 
12 straipsnio 5 dalyje nurodytu vertinimu, 
yra sėkmingai pasirengę, laikomi ES 
pagalbos savanoriais. Todėl jie gali būti 
įtraukti į ES pagalbos savanorių registrą
(toliau – registras) ir atitinka dislokavimo 
reikalavimus.

1. Savanoriai kandidatai, kurie, remiantis 
12 straipsnio 5 dalyje nurodytu vertinimu, 
yra sėkmingai pasirengę, laikomi ES 
pagalbos savanoriais. Todėl jie gali būti 
įtraukti į ES pagalbos savanorių registrą 
(toliau – registras) ir atitinka dislokavimo 
reikalavimus ribotam dvejų metų 
laikotarpiui, kuriam praėjus jie turi atlikti 
vertinimą iš naujo.

Or. fr

Pakeitimas21

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. ES pagalbos savanorių įgyta patirtis 
gali būti vertinama kaip praktika 
Komisijai išduodant pažymėjimą ir (arba) 
kaip mokymasis pagal įgytą patirtį ir 
pagal sutarties, kurią pasirašo 
siunčiančioji ir priimančioji 
organizacijos, nuostatas.
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Or. fr

Pakeitimas22

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Konkrečios savanorių dislokavimo 
sąlygos nustatomos siunčiančiųjų 
organizacijų ir savanorio sutartyje, 
įskaitant dislokavimo trukmę ir vietą, taip 
pat savanorio užduotis.

3. Konkrečios savanorių dislokavimo 
sąlygos nustatomos siunčiančiųjų 
organizacijų ir savanorio sutartyje, 
įskaitant dislokavimo trukmę ir vietą, taip 
pat savanorio užduotis. Šioje sutartyje taip 
pat nustatoma, kas padengia kelionės 
pirmyn ir atgal išlaidas, maisto ir 
apgyvendinimo išlaidas, kelionės iš 
atvykimo tarptautinio oro uosto į misijos 
vietą išlaidas, draudimo (medicinos, 
kelionių ir atšauktos kelionės draudimo) 
išlaidas, nustatomos paramos ir pagalbos 
teikimo visą parą vietoje ar iš būstinės 
sąlygos, taip pat kitų išlaidų, susijusių su 
veiksmų šalimi, humanitarinės pagalbos 
rūšimi, sutarties nutraukimo sąlygomis, 
kai ją nutraukti nori savanoris ir (arba) 
priimančioji ar siunčiančioji organizacija, 
padengimo sąlygos.

Or. fr

Pakeitimas23

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 straipsnio c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) savanorių apsauga visomis 
priemonėmis, įskaitant konkrečią 
informaciją, susijusią su vietos šalimis ir 
partneriais, ypač konfliktų zonose.

Or. fr
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Pakeitimas24

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tinklu taip pat suteikiamos ir 
skatinamos savanoriškos veiklos internetu 
galimybės, siekiant papildyti ir sustiprinti 
ES pagalbos savanorių veiklą.

3. Tinklu taip pat suteikiamos ir 
skatinamos savanoriškos veiklos internetu 
galimybės, siekiant papildyti ir sustiprinti 
ES pagalbos savanorių veiklą. Šis tinklas 
turi būti susietas su EURES tinklu.

Or. fr

Pakeitimas25

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ES pagalbos savanoriai, prireikus
pasinaudodami siunčiančiųjų ir 
priimančiųjų organizacijų pagalba ir 
nurodymais, dalyvauja atitinkamoje 
informavimo, ryšių palaikymo ir 
informuotumo didinimo veikloje iki 
dislokavimo, jo metu ir po jo, siekiant 
skatinti ES pagalbos savanorių iniciatyvą ir 
jų dalyvavimą šioje veikloje. Komisija 
nustato tų rūšių veiklą, kurią vykdant 
savanoriams netaikomi neproporcingi 
įpareigojimai.

3. ES pagalbos savanoriai, pasinaudodami 
siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų 
pagalba ir nurodymais, dalyvauja 
atitinkamoje informavimo, ryšių palaikymo 
ir informuotumo didinimo veikloje iki 
dislokavimo, jo metu ir po jo, siekiant 
skatinti ES pagalbos savanorių iniciatyvą ir 
jų dalyvavimą šioje veikloje. Komisija 
nustato tų rūšių veiklą, kurią vykdant 
savanoriams netaikomi neproporcingi 
įpareigojimai.
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