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Tarkistus 12
Salvatore Caronna

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Nopeasti muuttuvissa yhteiskunnissa 
vapaaehtoistyötä tukevien infrastruktuurien 
tehokkuus on varmistettava, jotta 
useammat ihmiset voivat osallistua 
toimintaan. Sen vuoksi on tärkeää tukea 
vertaisoppimista ja hyvien toimintatapojen 
vaihtoa yhteisön tasolla.

(4) Nopeasti muuttuvissa yhteiskunnissa 
vapaaehtoistyötä tukevien infrastruktuurien 
tehokkuus on varmistettava, jotta 
useammat ihmiset voivat osallistua 
toimintaan. Sen vuoksi on tärkeää tukea 
vertaisoppimista ja hyvien toimintatapojen 
vaihtoa yhteisön tasolla, kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla, muun 
muassa perustamalla tehokkaita 
yhteistyö- ja verkostojärjestelmiä 
vapaaehtoisjärjestöjen välille.

Or. en

Tarkistus 13
Seán Kelly

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Komissio painotti 
11. heinäkuuta 2007 antamassaan 
valkoisessa kirjassa urheilusta 
(KOM(2007)0391), että urheilutoimintaa 
harjoittavat vapaaehtoiseen toimintaan 
osallistuvat järjestöt tarjoavat monia 
epävirallisen oppimisen mahdollisuuksia, 
jotka on tunnustettava ja joita on 
lisättävä. Lisäksi urheilu tarjoaa nuorille 
houkuttelevia mahdollisuuksia toimia ja 
olla mukana yhteiskunnassa, ja sillä voi 
olla myönteinen vaikutus ihmisiin 
ohjaamassa heitä pois rikoksen tieltä.
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Or. en

Perustelu

Erityisesti ruohonjuuritasolla urheilu on yksi tärkeimmistä vapaaehtoistoiminnan kanavista 
EU:ssa. Näin ollen urheilulle vapaaehtoistoiminnan edistäjänä on annettava asianmukainen 
tunnustus ja se olisi asetettava etusijalle komission urheilua koskevassa valkoisessa kirjassa.

Tarkistus 14
Salvatore Caronna

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Vapaaehtoistyö on oleellinen tekijä 
aktiivisen kansalaisuuden vaalimisessa, 
kansalaisyhteiskunnan edistämisessä ja 
yhteisvastuullisuuden vahvistamisessa. 
Tästä huolimatta vapaaehtoistyön ja 
-toiminnan ei pidä korvata palkkatyötä.

Or. en

Tarkistus 15
Seán Kelly

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Euroopassa toteutetaan monenlaista 
vapaaehtoistoimintaa, joka pitäisi säilyttää 
ja jota pitäisi kehittää.

(13) Euroopassa toteutetaan monenlaista 
vapaaehtoistoimintaa, joka pitäisi säilyttää 
ja jota pitäisi kehittää muun muassa 
luomalla eri jäsenvaltioissa sijaitsevien 
vapaaehtoisjärjestöjen välinen pysyvänä 
foorumina toimiva rajatylittävä verkosto 
kokemusten ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtamista varten.

Or. en
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Perustelu

Pysyvien rajatylittävien verkostojen luominen vapaaehtoistyön alalla voisi olla yksi 
teemavuoden pysyvistä perinnöistä.

Tarkistus 16
Catherine Bearder

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Vapaaehtoistyön kaksi eri tyyppiä 
olisi erotettava toisistaan. Ensimmäinen 
tyyppi on YK:n ja ILO:n määritelmän 
mukaisesti usein markkinahintaa 
alhaisemmalla palkalla tehtävää 
ansiotyötä voittoa tavoittelemattomalle 
järjestölle. Toinen tyyppi on palkatonta 
työtä, johon kuuluu oikeus saada 
korvausta sen suorittamisesta 
aiheutuneista kuluista. Euroopan 
vapaaehtoistyön teemavuoden tulisi 
toimia kannustimena jäsenvaltioille 
näiden kahden toiminnan oikeudellisen 
aseman selkeyttämiseksi, jotta helpotetaan 
vapaaehtoistoiminnan harjoittamista.

Or. en

Perustelu

Kielellinen muutos. Termi "facilitate" vastaa käännöksenä paremmin esittelijän alkuperäistä 
ranskankielistä termiä.

Tarkistus 17
Catherine Bearder

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tästä huolimatta vapaaehtoistyön 
potentiaali ei ole vielä kokonaan käytössä. 

(15) Tästä huolimatta vapaaehtoistyön 
potentiaali ei ole vielä kokonaan käytössä. 
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Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi 
tarjoaa tilaisuuden osoittaa Euroopan 
laajuisesti, että vapaaehtoistyö lisää 
kansalaisten osallisuutta. Se voi voimistaa 
kansalaisten yhteiskuntaan kuulumisen 
tunnetta ja sitoutumista kaikilla tasoilla, 
niin paikallisesti, alueellisesti ja 
kansallisesti kuin Euroopan tasolla.

Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi 
tarjoaa tilaisuuden osoittaa Euroopan 
laajuisesti, että vapaaehtoistyö lisää 
kansalaisten osallisuutta. Sillä voidaan
voimistaa kansalaisten yhteiskuntaan 
kuulumisen tunnetta ja sitoutumista 
kaikilla tasoilla, niin paikallisesti, 
alueellisesti ja kansallisesti kuin Euroopan 
tasolla ja torjua syrjintää tarjoamalla 
kaikissa jäsenvaltioissa oleskeleville 
ulkomaalaisille, myös niille, joiden asema 
ei salli palkkatyötä, mahdollisuuden 
harjoittaa ansiotyötä voittoa 
tavoittelemattomille järjestöille tai tehdä 
palkatonta työtä. Tämä puolestaan 
helpottaa EU:n kansalaisten ja heidän 
yhteisössään oleskelevien ulkomaalaisten 
välistä vuorovaikutusta virallisissa ja 
rakentavissa puitteissa ja edesauttaa 
muukalaisvihan leviämisen torjumista.

Or. en

Perustelu

Mikäli vapaaehtoistyön tavoitteena on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen 
Euroopassa, sen avulla on kyettävä torjumaan syrjintää, ja näin ollen kaikkien jäsenvaltioissa 
asuvien, myös Euroopan unionin kumppanuusmaiden ulkopuolisten kolmansien maiden 
kansalaisten, on voitava harjoittaa sitä. EU:n kansalaisten ja EU:n jäsenvaltioissa asuvien 
kolmansien maiden kansalaisten välisellä myönteisellä vaihdolla tuetaan rasismin leviämisen 
estämistä yhteiskunnissa ja edistetään EU:n kansalaisten ja muiden maiden kansalaisten
välistä yhteisvastuullisuutta.

Tarkistus 18
Catherine Bearder

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vapaaehtoisjärjestöjen vaikutusvallan 
lisääminen ja vapaaehtoistyön laadun 
parantaminen. Helpotetaan 
vapaaehtoistyöhön osallistumista ja 
edistetään verkottumista, liikkuvuutta ja 

2. Vapaaehtoisjärjestöjen vaikutusvallan 
lisääminen ja vapaaehtoistyön laadun 
parantaminen. Helpotetaan 
vapaaehtoistyöhön osallistumista ja 
edistetään verkottumista, liikkuvuutta ja 
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yhteistyötä sekä vapaaehtoisjärjestöjen ja 
muiden alojen välistä synergiaa EU:ssa.

yhteistyötä sekä vapaaehtoisjärjestöjen ja 
muiden alojen välistä synergiaa EU:ssa. 
Vapaaehtoistoimintaan osallistuvien 
järjestöjen velvollisuutta huolehtia niiden 
vapaaehtoistyöntekijöistä olisi säädettävä 
lailla ja siihen olisi sisällytettävä riittävä 
vakuutusturva, terveyden ja 
turvallisuuden suoja sekä näissä 
järjestöissä työskentelevien 
vapaaehtoisten kouluttaminen.

Or. en

Perustelu

Monessa tapauksessa vapaaehtoistyön tekijöitä ei pidetä työntekijöinä ja heidän työlleen ei 
lasketa kustannuksia erityisesti, kun kyse on rahoitustuesta, vaikka järjestöillä on velvollisuus 
tarjota riittävää koulutusta ja suojelua näille henkilöille. On vaadittava, että näiden 
henkilöiden pyyteettömästä toiminnasta hyötyvät järjestöt ja yhteisöt antavat heille työtä 
vastaavan korvauksen ja tuen.

Tarkistus 19
Catherine Bearder

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vapaaehtoistoiminnan palkitseminen ja 
tunnustaminen. Rohkaistaan 
asianmukaisten kannustimien luomista 
yksilöitä, yrityksiä ja vapaaehtoistyötä 
tekeviä ja sitä tukevia järjestöjä varten ja
huolehditaan siitä, että päättäjät, 
kansalaisjärjestöt ja työnantajat 
tunnustustavat järjestelmällisesti 
vapaaehtoistyössä saavutetut taidot ja 
osaamisen EU:n tasolla ja jäsenvaltioissa.

3. Vapaaehtoistoiminnan palkitseminen ja 
tunnustaminen. Valvotaan yksilöille, 
yrityksille ja vapaaehtoistyötä tekeville ja 
sitä tukeville järjestöille tarkoitettujen 
asianmukaisten kannustimien käyttöön 
ottoa. Yksilöiden osalta tähän sisältyy 
kokemuksen todentaminen ja 
vastaavuuden tunnustaminen 
ammattikoulutus- ja 
ammattiinperehdyttämisohjelman 
puitteissa ottamalla käyttöön 
vapaaehtoistyössä hankittuja taitoja ja 
osaamista koskeva yleiseurooppalainen 
sertifiointijärjestelmä. Tällä tavalla 
vahvistetaan, että päättäjät, 
kansalaisjärjestöt ja työnantajat 
tunnustustavat vapaaehtoistyön EU:n 
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tasolla ja jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden 
on tunnustettava vapaaehtoistyön 
yhteiskunnalle tuoma taloudellinen panos 
jättämällä vapaaehtoisjärjestöjen 
tavoitteisiin liittyvät hankinnat alv-
järjestelmän ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Vapaaehtoistyöntekijöille on annettava tunnustus työstä validoimalla hankitut taidot.
Kaikkialla unionissa tunnustettu ansioita koskeva asiakirja ja palveluksen kestoon, 
vastuutasoon, vaadittaviin taitoihin ja toimessa kehitettyihin taitoihin perustuva 
pisteytysjärjestelmä helpottaa vapaaehtoissektorilla toimineiden asemaa siten, että 
vapaaehtoistoimintaan osallistuminen muutetaan välineeksi, jota voidaan käyttää myöhemmin 
ansiotyön etsinnässä. Vapaaehtoiseen toimintaan osallistuvien järjestöjen vapauttaminen 
arvonlisäverosta edistää vapaaehtoistyön yleistymistä.

Tarkistus 20
Seán Kelly

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rohkaistaan asianmukaisten 
kannustimien luomista yksilöitä, yrityksiä 
ja vapaaehtoistyötä tekeviä ja sitä tukevia 
järjestöjä varten ja huolehditaan siitä, että 
päättäjät, kansalaisjärjestöt ja työnantajat 
tunnustustavat järjestelmällisesti 
vapaaehtoistyössä saavutetut taidot ja 
osaamisen EU:n tasolla ja jäsenvaltioissa.

3. Rohkaistaan asianmukaisten 
kannustimien luomista yksilöitä, yrityksiä, 
urheiluseuroja ja vapaaehtoistyötä tekeviä 
ja sitä tukevia järjestöjä varten ja 
huolehditaan siitä, että päättäjät, 
kansalaisjärjestöt ja työnantajat 
tunnustustavat järjestelmällisesti 
vapaaehtoistyössä saavutetut taidot ja 
osaamisen EU:n tasolla ja jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Vapaaehtoistoiminnan moottoreina toimiville ruohonjuuritason urheiluseuroille on annettava 
asianmukainen tunnustus kaikkialla EU:ssa.
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Tarkistus 21
Seán Kelly

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vapaaehtoistyön arvon ja merkityksen 
tunnetuksi tekeminen. Tehdään yleisesti 
tunnetuksi vapaaehtoistyön merkitystä 
kansalaisvaikuttamisena, joka vaikuttaa 
kaikkia jäsenvaltioita askarruttaviin 
kysymyksiin, kuten yhteiskunnan 
sopusointuiseen kehitykseen ja 
taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen.

4. Vapaaehtoistyön sosiaalisen ja 
taloudellisen arvon ja merkityksen 
tunnetuksi tekeminen. Tehdään yleisesti 
tunnetuksi vapaaehtoistyön sosiaalista ja 
taloudellista merkitystä 
kansalaisvaikuttamisena, joka vaikuttaa 
kaikkia jäsenvaltioita askarruttaviin 
kysymyksiin, kuten yhteiskunnan 
sopusointuiseen kehitykseen ja 
sosiaaliseen ja taloudelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, ja edistetään 
vapaaehtoistyötä sen houkuttelevuuden 
lisäämiseksi, jotta kansalaiset voivat alkaa 
osallistua kansalaistoimintaan.

Or. en

Perustelu

Maaliskuussa 2008 laaditun Euroopan parlamentin mietinnön "Vapaaehtoistyön roolista 
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä" mukaisesti asianmukainen 
tunnustus on annettava kyseisen toiminnan sosiaaliselle ja taloudelliselle merkitykselle.

Tarkistus 22
Salvatore Caronna

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vapaaehtoistyön arvon ja merkityksen 
tunnetuksi tekeminen. Tehdään yleisesti 
tunnetuksi vapaaehtoistyön merkitystä 
kansalaisvaikuttamisena, joka vaikuttaa 
kaikkia jäsenvaltioita askarruttaviin 
kysymyksiin, kuten yhteiskunnan 
sopusointuiseen kehitykseen ja 

4. Vapaaehtoistyön arvon ja merkityksen 
tunnetuksi tekeminen. Tehdään yleisesti 
tunnetuksi vapaaehtoistyön merkitystä 
kansalaisvaikuttamisena, joka vaikuttaa 
kaikkia jäsenvaltioita askarruttaviin 
kysymyksiin, kuten yhteiskunnan 
sopusointuiseen kehitykseen ja 
taloudelliseen ja sosiaaliseen



PE430.444v01-00 10/15 AM\794300FI.doc

FI

taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen. yhteenkuuluvuuteen.

Or. en

Tarkistus 23
Catherine Bearder

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Annetaan tunnustusta ja edistetään 
vapaaehtoistoimintaan osallistuvien 
Euroopan unionin kansalaisten 
moninaisuutta. Kyseenalaistetaan yleiset 
stereotypiat vapaaehtoistyöntekijöistä, 
jotta tietämys kaikkialla Euroopassa 
vapaaehtoistoimintaan osallistuvien 
moninaisuudesta kasvaisi, ja rohkaistaan 
kaiken ikäisiä taustasta, rodusta, taidoista 
ja kyvyistä riippumatta osallistumaan 
yhteiskunnalliseen vapaaehtoistoimintaan 
ja edistämään vapaaehtoistyötä kaikille 
avoimena toimintana.

Or. en

Perustelu

Stereotypia vapaaehtoistyöntekijästä, johon liitetään luonnehdinta tietyn ikäisestä ja tiettyä 
sukupuolta edustavasta henkilöstä, estää monia ihmisiä mieltämästä itseään mahdolliseksi 
vapaaehtoistyöntekijäksi ja hakeutumasta etsimään mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä 
omassa yhteisössä. Näiden stereotypioiden kyseenalaistaminen ja ihmisten vapaaehtoistyön 
luonteeseen ja vapaaehtoistyöntekijöihin liittyvien näkemysten laajentaminen – osittain 
kansainvälisten vertailukohteiden avulla – on sisällytettävä Euroopan vapaaehtoistyön 
teemavuoden päätavoitteisiin.
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Tarkistus 24
Seán Kelly

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 2 artiklassa vahvistettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan 
toimenpiteitä, joihin on sisällyttävä 
seuraavaa teemavuoden tavoitteisiin 
nivoutuvaa toimintaa yhteisön, 
jäsenvaltioiden, alue- ja paikallistasolla:

1. Edellä 2 artiklassa vahvistettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan 
toimenpiteitä, joihin on sisällyttävä 
seuraavaa teemavuoden tavoitteisiin 
nivoutuvaa toimintaa yhteisön, 
jäsenvaltioiden, alue- ja paikallistasolla:

• tiedon vaihto kokemuksista ja hyvistä 
toimintatavoista

• tiedon vaihto kokemuksista ja hyvistä 
toimintatavoista

• vapaaehtoistyöhön liittyvistä selvityksistä 
ja tutkimuksista saatujen tulosten 
levittäminen
• konferenssit, tapahtumat ja aloitteet, joilla 
edistetään keskustelua ja lisätään 
tietoisuutta vapaaehtoistyön arvosta ja 
merkityksestä ja joissa annetaan 
tunnustusta vapaaehtoistyöntekijöiden 
toiminnalle

• konferenssit, tapahtumat ja aloitteet, joilla 
edistetään vuoropuhelua ja lisätään 
tietoisuutta vapaaehtoistyön arvosta ja 
merkityksestä ja vaalitaan valtioiden rajat 
ylittäviä verkostoja aktiivisen keskustelun 
mahdollistamiseksi

• tiedotus- ja edistämiskampanjat, joilla 
levitetään keskeisiä viestejä.

• tiedotus- ja edistämiskampanjat, joilla 
levitetään keskeisiä viestejä

• vapaaehtoistoimintaan osallistuvien 
sidosryhmiä ja järjestöjä koskevan 
eurooppalaisen tietokannan perustaminen
• hyötyminen synergiasta muiden EU:n 
toiminta-alueiden kanssa, kuten 
nuorisotoimintaohjelman, Euroopan 
sosiaalirahaston ja urheilun aloilla, 
aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Tutkimustulosten levittämisen ei pidä olla etusijalla erityisesti sen vuoksi, että komissio aikoo 
julkaista merkittävän tutkimuksen vapaaehtoistyöstä vuoden 2009 lopulla. Määrärahat on sen 
sijaan käytettävä tietokannan perustamiseen vapaaehtoistyöntekijöitä ja 
vapaaehtoisjärjestöjä varten. Muiden EU:n aloitteiden ja ohjelmien kanssa on pyrittävä 
luomaan synergioita aina kun mahdollista, jotta teemavuoden vaikutus olisi mahdollisimman 
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suuri. 

Tarkistus 25
Salvatore Caronna

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

• tiedon vaihto kokemuksista ja hyvistä 
toimintatavoista

• tiedon vaihto kokemuksista ja hyvistä 
toimintatavoista erityisesti tehokkaiden 
yhteistyöjärjestelmien ja 
vapaaehtoisjärjestöjen välisen 
verkostoitumisen keinoin

Or. en

Tarkistus 26
Salvatore Caronna

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

• konferenssit, tapahtumat ja aloitteet, joilla 
edistetään keskustelua ja lisätään 
tietoisuutta vapaaehtoistyön arvosta ja 
merkityksestä ja joissa annetaan 
tunnustusta vapaaehtoistyöntekijöiden 
toiminnalle

• konferenssit, tapahtumat ja aloitteet, joilla 
edistetään vuoropuhelua ja lisätään 
tietoisuutta vapaaehtoistyön arvosta ja 
merkityksestä ja vaalitaan valtioiden rajat 
ylittäviä verkostoja aktiivisen keskustelun 
mahdollistamiseksi

Or. en



AM\794300FI.doc 13/15 PE430.444v01-00

FI

Tarkistus 27
Catherine Bearder

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämä päätöksen täytäntöönpanobudjetti 
1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän 
joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi on 
6 000 000 euroa.

1. Tämä päätöksen täytäntöönpanobudjetti 
1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän 
joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi on 
13 500 000 euroa.

Or. en

Perustelu

Viiden edellisen teemavuoden talousarviomäärärahat vaihtelivat 10 miljoonasta 
17 miljoonaan euroon. Ympäri Eurooppaa toimivien vapaaehtoisjärjestöjen moninaisuus ja 
paikallinen luonne on merkittävä haaste aidosti osallistavan yleiseurooppalaisen 
vapaaehtoistyön teemavuoden järjestämiselle. Määrärahoja on lisättävä, jotta tämä vuosi 
tuottaisi todellista hyötyä kansalaisyhteiskunnalle koko Euroopassa ja saisi aikaan pysyviä 
verkostoja ja vielä vuonna 2012 käynnissä olevia hankkeita. Uusi summa on aikaisemmin 
myönnettyjen summien keskiarvon mukainen.

Tarkistus 28
Seán Kelly

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämä päätöksen täytäntöönpanobudjetti 
1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän 
joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi on 
6 000 000 euroa.

1. Tämä päätöksen täytäntöönpanobudjetti 
1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän 
joulukuuta 2011 väliseksi ajaksi on 
10 000 000 euroa.

Or. en

Perustelu

Tavoitteita ei voida saavuttaa kuudella miljoonalla eurolla (köyhyyden torjunnan ja 
sosiaalisen osallisuuden teemavuoden 2010 talousarvio on 17 miljoonaa euroa) Muita 
ohjelmia tosin voitaisiin lisäksi käyttää toiminnan rahoittamiseen, mutta tämä merkitsisi 
näiden ohjelmien muihin tarkoituksiin käytettävissä olevien varojen vähentymistä.
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Teemavuoden vaikuttavuuden tehostamiseksi määrärahoja on tämän vuoksi lisättävä
10 miljoonaan euroon.

Tarkistus 29
Seán Kelly

Ehdotus päätökseksi
Liite – A kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

• näkyvät tapahtumat ja foorumit, joissa 
vaihdetaan tietoja ja hyviä toimintatapoja

• näkyvät tapahtumat ja foorumit, joissa 
vaihdetaan tietoja ja hyviä toimintatapoja 
ja annetaan etusija 
ystävyyskaupunkitoimintaan ja 
liikkuvuuteen liittyville ohjelmille

Or. en

Perustelu

Ystävyyskaupunkitoimintaan ja liikkuvuuteen liittyvät ohjelmat voisivat toimia teemavuoden 
yhteyspisteenä mutta niiden avulla voitaisiin myös edistää yhteyksiä, joiden rakentamista 
voidaan jatkaa tulevaisuudessa, teemavuoden pysyvän vaikutuksen varmistamiseksi.

Tarkistus 30
Catherine Bearder

Ehdotus päätökseksi
Liite – A kohta – 1 alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

• yleiseurooppalainen mainoskampanja, 
jolla kyseenalaistetaan perinteiset 
stereotypiat vapaaehtoistyöntekijöistä ja 
vedotaan kansainvälisiin 
vertailukohteisiin 
vapaaehtoistyöntekijöiden kaikkialla 
Euroopan unionissa tekemän työn 
monipuolisuuden esiin tuomiseksi

Or. en
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Perustelu

Stereotypia vapaaehtoistyöntekijästä, johon liitetään luonnehdinta tietyn ikäisestä ja tiettyä 
sukupuolta edustavasta henkilöstä, estää monia ihmisiä mieltämästä itseään mahdolliseksi 
vapaaehtoistyöntekijäksi ja hakeutumasta etsimään mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä 
omassa yhteisössä. Näiden stereotypioiden kyseenalaistaminen ja ihmisten vapaaehtoistyön 
luonteeseen liittyvien näkemysten laajentaminen yleiseurooppalaisen mainoskampanjan 
avulla asettaa kyseenalaiseksi nämä stereotypiat ja edistää kaikenlaista vapaaehtoistyötä.

Tarkistus 31
Seán Kelly

Ehdotus päätökseksi
Liite – C kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lopulliset tuen määrät määräytyvät 
kansallisten koordinointielinten 
toimittamien yksittäisten hakemusten 
pohjalta. Yhteisö voi myöntää rahoitusta 
enintään 80 prosenttia tukikelpoisten 
kustannusten kokonaismäärästä.

Lopulliset tuen määrät määräytyvät 
kansallisten koordinointielinten 
toimittamien yksittäisten hakemusten 
pohjalta. Yhteisö voi myöntää rahoitusta 
enintään 70 prosenttia tukikelpoisten 
kustannusten kokonaismäärästä.

Or. en

Perustelu

Toimintaa voitaisiin järjestää enemmän, jos muun kuin EU:n rahoituksen osuutta lisättäisiin.


