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Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 136 alusel esitatud kirjalik deklaratsioon 
Odysseuse algatuse toetamise kohta Euroopa vabatahtliku teenistuse taaskäivitamiseks1

1. Liit on loonud määrusega (EL) nr 1288/2013 programmi „Erasmus+“, mille projekt 
IVO4All on võtmetähtsusega meede piiriülese vabatahtliku tegevuse edendamiseks ELis. 

2. Euroopa vabatahtlik tegevus annab otsese panuse Euroopa kodakondsuse tugevdamisse. 
Kuid eelkõige kriisi ajal on vaja seda mõistet kiiresti edasi arendada, sest see on 
integratsiooniprotsessi üks osa ning võtmetähtsusega tegur ühtekuuluvuse, sõpruse ja 
solidaarsuse edendamiseks Euroopas ning kolmandate riikidega. 

3. Euroopa vabatahtlik teenistus, mis on ühtlasi osa programmist „Erasmus+“ ning tähistab 
2016. aastal oma 20. aastapäeva, on põhjapaneva tähtsusega Euroopa kodanike uue 
pühendunud põlvkonna kujundamisel. Kuid Euroopa vabatahtlik teenistus ei ole piisavalt 
tuntud ja kasutajasõbralik.

4. Seetõttu peaks Euroopa vabatahtlik teenistus olema otseselt ligipääsetav, rohkem otsitud 
ja paremini rahastatud, hõlmama rohkem kohti, olema suunatud üldiste ja Euroopa 
väärtuste ning eluks ja tööturul vajalike oskuste õppimisele ning sisaldama piisavaid 
stiimuleid.

5. Seepärast kutsume komisjoni ja nõukogu üles kaaluma algatusi, millega edendada 
Euroopa vabatahtliku teenistuse paremat kasutamist, muu hulgas hiljutise Odysseuse 
ettepaneku alusel.

6. Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse nõukogule ja 
komisjonile.

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla 
kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; 
deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.


