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Muudatusettepanek 12
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kiiresti muutuvas ühiskonnas on vaja 
tagada tõhus vabatahtlikku tegevust toetav 
infrastruktuur, et vabatahtlikus tegevuses 
saaks osaleda rohkem inimesi. Seega on 
oluline toetada üksteiselt õppimist ja heade 
tavade vahetamist ühenduse tasandil.

(4) Kiiresti muutuvas ühiskonnas on vaja 
tagada tõhus vabatahtlikku tegevust toetav 
infrastruktuur, et vabatahtlikus tegevuses 
saaks osaleda rohkem inimesi. Seega on 
oluline toetada üksteiselt õppimist ja heade 
tavade vahetamist ühenduse, riigi, 
piirkonna ja kohalikul tasandil, muu 
hulgas vabatahtlike organisatsioonide 
tõhusate koostöösüsteemide ja võrgustike 
loomise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Komisjon rõhutas oma 11. juuli 
2007. aasta valges raamatus spordi kohta 
(KOM(2007)0391), et spordiga tegelevad 
vabatahtlike organisatsioonid pakuvad 
mitmeid võimalusi saada mitteametlikku 
haridust, mida tuleks tunnustada ja 
toetada.  Sport pakub ka huvitavaid 
võimalusi noortele ühiskondlikuks 
tegevuseks ning võib aidata hoida inimesi 
eemal kuritegevusest.

Or. en
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Selgitus

Sport, eelkõige rohujuure tasandil, on üks peamisi vabatahtliku tegevuse väljundeid ELis. 
Seetõttu tuleks asjakohaselt tunnustada spordi rolli vabatahtlikkuse edendamisel ning 
prioriteetsust, mida komisjon on spordile omistanud oma valges raamatus.  

Muudatusettepanek 14
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Vabatahtlik tegevus on 
kodanikuaktiivsuse ja 
kodanikuühiskonna edendamise ning 
solidaarsuse tugevdamise oluline element.  
Vabatahtlik töö ja vabatahtlik tegevus ei 
tohiks siiski asendada tasulist tööd. 

Or. en

Muudatusettepanek 15
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kogu Euroopas on väga erinevat laadi 
vabatahtlikku tegevust, mida tuleks alal 
hoida ja edasi arendada.

(13) Kogu Euroopas on väga erinevat laadi 
vabatahtlikku tegevust, mida tuleks alal 
hoida ja edasi arendada, muu hulgas eri 
liikmesriikide vabatahtlike ühenduste 
piiriüleste võrgustike loomisega, et luua 
püsiv kogemuste ja parima tava vahetuse 
raamistik.

Or. en

Selgitus

Püsivate piiriüleste võrgustike loomine vabatahtliku tegevuse vallas võiks olla üks Euroopa 
aasta kestvaid pärandeid.
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Muudatusettepanek 16
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tuleks eristada kaht vabatahtliku 
tegevuse liiki:  esimest määratlevad ÜRO 
ja Rahvusvaheline Tööorganisatsioon kui 
mittetulundusühingu heaks tehtavat 
tasustatud tööd, mida sageli tasustatakse 
allpool turuhinda. Teine liik on tasuta 
töö, millega kaasneb õigus kulude 
hüvitamisele. Euroopa vabatahtliku 
tegevuse aasta peaks pakkuma võimaluse 
ergutada liikmesriike täpsustama nende 
kahe tegevuse õiguslikku staatust, et 
vabatahtlikku tegevust lihtsustada. 

Or. en

Selgitus

Muudatus keelelistel põhjustel. „Lihtsustama” on parem tõlge selle kohta, mida taheti öelda 
arvamuse koostaja prantsuskeelses originaaltekstis. 

Muudatusettepanek 17
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Hoolimata sellest ei ole vabatahtliku 
tegevuse potentsiaali veel täielikult ära 
kasutatud. Euroopa vabatahtliku tegevuse 
aasta annab võimaluse näidata Euroopa 
kontekstis, et vabatahtlik tegevus 
suurendab kodanikuosalust. See võib aidata 
suurendada kodanike ühtekuuluvustunnet 
ja osalust ühiskonnas kõikidel tasanditel –
kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja 

(15) Hoolimata sellest ei ole vabatahtliku 
tegevuse potentsiaali veel täielikult ära 
kasutatud. Euroopa vabatahtliku tegevuse 
aasta annab võimaluse näidata Euroopa 
kontekstis, et vabatahtlik tegevus 
suurendab kodanikuosalust. See võib aidata 
suurendada kodanike ühtekuuluvustunnet 
ja osalust ühiskonnas kõikidel tasanditel –
kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja 
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Euroopa tasandil. Euroopa tasandil – ning võidelda 
diskrimineerimise vastu, võimaldades 
kõikides liikmesriikides elavatel 
välismaalastel, sealhulgas nendel, kelle 
staatus ei luba neil teha tasustatud tööd, 
töötada tasu eest mittetulundusühingute 
heaks või teha tasuta tööd. See omakorda 
hõlbustab suhtlemist Euroopa kodanike ja 
nende kogukondades elavate 
välismaalaste vahel ametlikus ja 
konstruktiivses miljöös ning aitab ära 
hoida ksenofoobia levikut.

Or. en

Selgitus

Kuna vabatahtliku tegevuse eesmärk on tugevdada Euroopas sotsiaalset ühtekuuluvust, peab 
see aitama võidelda diskrimineerimise vastu ning olema seega kättesaadav liikmesriikide 
kõikidele elanikele, sealhulgas kolmandate riikide ja Euroopa Liidu partnerriikide hulka 
mittekuuluvate riikide kodanikele. ELi kodanike ja ELi liikmesriikides elavate kolmandate 
riikide kodanike vaheline positiivne suhtlus aitab takistada rassismi levikut nendes 
kogukondades ning edendab solidaarsust nende kogukondade eurooplastest ja 
mitteeurooplastest elanike vahel. 

Muudatusettepanek 18
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tugevdada vabatahtlike organisatsioone 
ja parandada vabatahtliku tegevuse 
kvaliteeti – lihtsustada vabatahtlikus töös 
osalemist ja soodustada suhtlust, liikuvust, 
koostööd ja sünergiat vabatahtlike
organisatsioonide ja muude sektorite vahel 
ELi kontekstis.

2. Tugevdada vabatahtlike organisatsioone 
ja parandada vabatahtliku tegevuse 
kvaliteeti – lihtsustada vabatahtlikus töös 
osalemist ja soodustada suhtlust, liikuvust, 
koostööd ja sünergiat vabatahtlike 
organisatsioonide ja muude sektorite vahel 
ELi kontekstis. Vabatahtlike 
organisatsioonide hoolitsuskohustus oma 
vabatahtlike ees tuleks sätestada 
õigusaktides ja see peaks hõlmama 
nendes organisatsioonides töötavate 
vabatahtlike piisavat kindlustus-, tervise-
ja ohutuskaitset ning koolitust. 
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Or. en

Selgitus

Vabatahtlikke ei peeta sageli töötajateks ning nende tööga seoses ei nähta ette mingeid 
kulutusi, eriti rahalise toetuse taotlemisel, kuigi organisatsioonidel on kohustus neid inimesi 
nõuetekohaselt koolitada ja kaitsta. Organisatsioonidelt ja kogukondadelt, kes vabatahtlike 
omakasupüüdmatust tegevusest kasu saavad, tuleks nõuda nende inimeste väärtustamist ja 
toetamist.

Muudatusettepanek 19
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetada ja tunnustada vabatahtlikku 
tegevust – edendada asjakohaseid 
stiimuleid üksikisikute, ettevõtjate ja 
vabatahtlikku tegevust toetavate 
organisatsioonide jaoks ja saavutada 
olukord, kus ELi ja liikmesriikide tasandi 
poliitikud, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid ja ettevõtjad tunnustaksid
süsteemsemalt vabatahtlikku tegevust ja 
selle raames omandatavaid oskusi ja 
pädevusi.

3. Toetada ja tunnustada vabatahtlikku 
tegevust – kontrollida asjakohaste 
stiimulite kehtestamist üksikisikute, 
ettevõtjate ja vabatahtlikku tegevust 
toetavate organisatsioonide jaoks.
Üksikisikute puhul tähendab see seda, et 
kehtestatakse üleeuroopaline süsteem 
vabatahtliku töö kaudu saadud oskuste ja 
pädevuste tunnustamiseks, et tunnistada 
vabatahtlike kogemused ning õigused 
koolituse saamisel ja tööotsimisel 
samaväärseks muude isikute õigustega.
Sellega saavutatakse, et ELi ja 
liikmesriikide tasandi poliitikud, 
kodanikuühiskonna organisatsioonid ja 
ettevõtjad tunnustavad süsteemsemalt 
vabatahtlikku tegevust. Liikmesriigid 
peaksid tunnustama vabatahtliku tegevuse 
rahalist panust ühiskonda ning
kehtestama vabatahtlike 
organisatsioonidele käibemaksuvabastuse 
kaupadelt, mis on ostetud nende 
organisatsioonide eesmärkide täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Vabatahtlike tööd tuleb tunnustada, tunnustades vabatahtlike omandatud oskusi. Üle kogu 
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liidu tunnustatav pädevust tõendav dokument, mis põhineb astmelisel süsteemil, mille aluseks 
on teenistuse kestus, vastutuse tase ning ametikohal nõutud ja omandatud oskuste tase, aitab 
neid isikuid, kes pühendavad oma aega vabatahtliku tegevuse sektorile, sest nende panus 
muudetakse eeliseks, mida saab hiljem kasutada tasustatud töö otsimisel. 
Käibemaksuvabastus vabatahtlike organisatsioonidele aitab suurendada vabatahtliku 
tegevuse osakaalu.

Muudatusettepanek 20
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetada ja tunnustada vabatahtlikku 
tegevust – edendada asjakohaseid
stiimuleid üksikisikute, ettevõtjate ja 
vabatahtlikku tegevust toetavate 
organisatsioonide jaoks ja saavutada 
olukord, kus ELi ja liikmesriikide tasandi 
poliitikud, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid ja ettevõtjad tunnustaksid 
süsteemsemalt vabatahtlikku tegevust ja 
selle raames omandatavaid oskusi ja 
pädevusi.

3. Toetada ja tunnustada vabatahtlikku 
tegevust – edendada asjakohaseid 
stiimuleid üksikisikute, ettevõtjate, 
spordiorganisatsioonide ja vabatahtlikku 
tegevust toetavate organisatsioonide jaoks 
ja saavutada olukord, kus ELi ja 
liikmesriikide tasandi poliitikud, 
kodanikuühiskonna organisatsioonid ja 
ettevõtjad tunnustaksid süsteemsemalt 
vabatahtlikku tegevust ja selle raames 
omandatavaid oskusi ja pädevusi.

Or. en

Selgitus

Rohujuure tasandi spordiorganisatsioone kui vabatahtliku tegevuse liikumapanevat jõudu 
tuleb asjakohaselt tunnustada kogu liidus. 

Muudatusettepanek 21
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Suurendada teadlikkust vabatahtliku 
tegevuse väärtusest ja tähtsusest –
suurendada üldist teadlikkust selle kohta, 

4. Suurendada teadlikkust vabatahtliku 
tegevuse sotsiaalsest ja majanduslikust
väärtusest ja tähtsusest – suurendada üldist 
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et vabatahtlik töö on kodanikuosaluse
väljund, mis aitab kaasa kõikide 
liikmesriikide jaoks ühiste eesmärkide 
saavutamisele, nagu harmooniline 
sotsiaalne areng ja majanduslik 
ühtekuuluvus.

teadlikkust vabatahtliku töö kui
kodanikuosaluse väljundi sotsiaalse ja 
majandusliku tähtsuse kohta, mis aitab 
kaasa kõikide liikmesriikide jaoks ühiste 
eesmärkide saavutamisele, nagu 
harmooniline sotsiaalne areng ja sotsiaalne 
ja majanduslik ühtekuuluvus, ning 
edendada vabatahtlikku tegevust, et 
muuta see kodanikele atraktiivsemaks ja 
võimaldada neil osaleda 
kodanikuühiskonna kohuste täitmises.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi 2008. aasta märtsi raporti „Vabatahtliku tegevuse osatähtsus 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse toetamisel” põhjal tuleb selle tegevuse sotsiaalset 
ja majanduslikku tähtsust arvesse võtta. 

Muudatusettepanek 22
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Suurendada teadlikkust vabatahtliku 
tegevuse väärtusest ja tähtsusest –
suurendada üldist teadlikkust selle kohta, et 
vabatahtlik töö on kodanikuosaluse 
väljund, mis aitab kaasa kõikide 
liikmesriikide jaoks ühiste eesmärkide 
saavutamisele, nagu harmooniline 
sotsiaalne areng ja majanduslik 
ühtekuuluvus.

4. Suurendada teadlikkust vabatahtliku 
tegevuse väärtusest ja tähtsusest –
suurendada üldist teadlikkust selle kohta, et 
vabatahtlik töö on kodanikuosaluse 
väljund, mis aitab kaasa kõikide 
liikmesriikide jaoks ühiste eesmärkide 
saavutamisele, nagu harmooniline 
sotsiaalne areng ning majanduslik ja 
sotsiaalne ühtekuuluvus.

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tunnustada ja edendada 
mitmekesisust vabatahtlikus tegevuses 
osalevate Euroopa Liidu kodanike hulgas 
– kummutada „vabatahtliku” üldine 
stereotüüp, et tõsta teadlikkust 
vabatahtlikus tegevuses osalejate 
mitmekesisusest kogu Euroopas ning 
julgustada igast rassist, igasuguse 
taustaga, igasuguste oskuste ja võimetega 
ja mis tahes vanuses inimesi osalema oma 
kogukonna vabatahtlikus tegevuses, ning 
edendada vabatahtlikku tegevust kui 
kõigile avatud tegevust. 

Or. en

Selgitus

“Vabatahtliku” üldine stereotüüp – teatud vanuses ja soost olev isik – takistab paljudel 
inimestel tundmast end potentsiaalse vabatahtlikuna ega lase neil minna ja oma kogukonnas 
vabatahtliku tegevuse võimalusi otsida. Nende stereotüüpide kummutamine ja inimeste 
ettekujutuse avardamine selle kohta, mida kujutab endast vabatahtlik tegevus ja kes on 
vabatahtlikud – osaliselt rahvusvahelise praktika näidete varal – peaks olema üks Euroopa 
vabatahtliku tegevuse aasta peamisi eesmärke.

Muudatusettepanek 24
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 2 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud meetmed 
hõlmavad järgmisi Euroopa aasta 
eesmärkidega seonduvaid algatusi 
ühenduse, riiklikul, piirkondlikul või 

1. Artiklis 2 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud meetmed 
hõlmavad järgmisi Euroopa aasta 
eesmärkidega seonduvaid algatusi 
ühenduse, riiklikul, piirkondlikul või 
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kohalikul tasandil: kohalikul tasandil:
• kogemuste ja heade tavade vahetamine; • kogemuste ja heade tavade vahetamine;

• asjaomaste uuringute ja teadustööde 
tulemuste levitamine;
• konverentsid, üritused ja algatused, et 
edendada arutelu ja suurendada teadlikkust 
vabatahtliku tegevuse tähtsusest ja 
väärtusest ning tõsta esile vabatahtlike 
panust;

• konverentsid, üritused ja algatused, et 
edendada dialoogi ja suurendada 
teadlikkust vabatahtliku tegevuse tähtsusest 
ja väärtusest ning edendada aktiivse 
arutelu eesmärgil riikidevahelisi 
võrgustikke;

• teabe- ja tutvustuskampaaniad peamiste 
ideede levitamiseks.

• teabe- ja tutvustuskampaaniad peamiste 
ideede levitamiseks;

• vabatahtlikus tegevuses osalevate 
sidusrühmade ja organisatsioonide 
üleeuroopalise andmebaasi loomine;
• kasusaamine sünergiast teiste ELi 
tegevusvaldkondadega (näiteks programm 
„Aktiivsed noored”, Euroopa Sotsiaalfond 
ja sport), et edendada kodanikuaktiivsust.

Or. en

Selgitus

Uuringute tulemuste levitamine ei peaks olema prioriteediks eeskätt seepärast, et komisjon 
avaldab 2009. aasta lõpus ühe olulise vabatahtlikku tegevust käsitleva uuringu tulemused.
Selle asemel tuleks rahalisi vahendeid kasutada vabatahtlike ja vabatahtlike 
organisatsioonide andmebaasi loomiseks. Võimaluse korral tuleks otsida sünergiat teiste ELi 
algatuste ja programmidega, et Euroopa aasta saavutaks maksimaalne mõju.

Muudatusettepanek 25
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 - esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• kogemuste ja heade tavade vahetamine; • kogemuste ja heade tavade vahetamine, 
eelkõige vabatahtlike organisatsioonide 
vaheliste tõhusate koostöösüsteemide ja 
võrgustike kaudu;
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Or. en

Muudatusettepanek 26
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 - kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• konverentsid, üritused ja algatused, et 
edendada arutelu ja suurendada teadlikkust 
vabatahtliku tegevuse tähtsusest ja
väärtusest ning tõsta esile vabatahtlike 
panust;

• konverentsid, üritused ja algatused, et 
edendada dialoogi ja suurendada 
teadlikkust vabatahtliku tegevuse tähtsusest 
ja väärtusest ning tõsta esile vabatahtlike 
panust;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva otsuse rakendamise eelarve 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2011 kuni 31. 
detsembrini 2011 on 6 000 000 eurot.

1. Käesoleva otsuse rakendamise eelarve 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2011 kuni 31. 
detsembrini 2011 on 13 500 000 eurot.

Or. en

Selgitus

Viimasele viiele Euroopa aastale eraldati eelarvest 10 ja 17 miljoni euro vahel. Üle kogu 
Euroopa asuvate vabatahtlike organisatsioonide mitmekesine ja kohalik iseloom muudab 
tõeliselt kaasava üleeuroopalise vabatahtliku tegevuse aasta korraldamise väga keeruliseks.
Et sellest aastast saaks kasu kogu Euroopa kodanikuühiskond ning et selle tulemusena oleksid 
alalised võrgustikud ja projektid paigas aastaks 2012, tuleb suurendada eelarvet. Uus summa 
on varasemalt eraldatud summade keskmine.
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Muudatusettepanek 28
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva otsuse rakendamise eelarve 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2011 kuni 31. 
detsembrini 2011 on 6 000 000 eurot.

1. Käesoleva otsuse rakendamise eelarve 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2011 kuni 31. 
detsembrini 2011 on 10 000 000 eurot.

Or. en

Selgitus

6 miljonit eurot ei ole eesmärkide saavutamiseks piisav (vaesuse vastu võitlemise ja sotsiaalse 
kaasamise Euroopa aasta 2010 eelarve on 17 miljonit eurot). Kuna meetmete rahastamiseks 
võidakse kasutada ka teisi programme, siis tõmbab see ära nende programmide vahendid, 
mida saaks kasutada mujal. Seetõttu on selle aasta mõju suurendamiseks vaja eelarvet 
suurendada 10 miljoni euroni. 

Muudatusettepanek 29
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – A jagu – punkt 1 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• laia kõlapinnaga üritused ja foorumid 
kogemuste ja heade tavade vahetamiseks;

• laia kõlapinnaga üritused ja foorumid 
kogemuste ja heade tavade vahetamiseks, 
seades esikohale mestimis- ja 
liikuvusprogrammid;

Or. en

Selgitus

Euroopa aasta keskmes võiksid olla mestimis- ja liikuvusprogrammid, mis ühtlasi aitaksid 
edendada suhteid tulevikuks, et sellest aastast jääks jälg.
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Muudatusettepanek 30
Catherine Bearder

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – A jagu – alapunkt 1 – neljas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• üleeuroopaline reklaamikampaania 
„vabatahtlike” traditsioonilise stereotüübi 
kummutamiseks ning võrdluste toomiseks 
teiste maadega, et rõhutada vabatahtlike 
kogu Euroopa Liidus tehtava töö 
mitmekesisust;

Or. en

Selgitus

“Vabatahtliku” üldine stereotüüp – teatud vanuses ja soost olev isik – takistab paljudel 
inimestel tundmast end potentsiaalse vabatahtlikuna ega lase neil minna ja oma kogukonnas 
vabatahtliku tegevuse võimalusi otsida. Üleeuroopalise reklaamikampaania kasutamine 
nende stereotüüpide kummutamiseks ja inimeste ettekujutuse avardamiseks selle kohta, mida 
kujutab endast vabatahtlik töö, aitab neid stereotüüpe ümber lükata ja vabatahtlikkust igal 
pool edendada. 

Muudatusettepanek 31
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – C jagu – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõplikud eraldatavad summad määratakse 
kindlaks iga riikliku koordineerimisasutuse 
toetustaotluse alusel. Ühenduse 
kaasrahastamise ülemmäär on 80 %
abikõlblikest kogukuludest.

Lõplikud eraldatavad summad määratakse 
kindlaks iga riikliku koordineerimisasutuse 
toetustaotluse alusel. Ühenduse 
kaasrahastamise ülemmäär on 70 %
abikõlblikest kogukuludest.

Or. en

Selgitus

Ühenduse eelarvest mitterahastatava osa suurendamine annab võimaluse suurema hulga 
tegevuste elluviimiseks. 
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