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Muudatusettepanek  4 

Michaela Šojdrová 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Euroopa vabatahtlik teenistus 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus L 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

L. tuletades meelde, et praegune 

pagulaskriis näitab ilmekalt ja 

sümboliseerib nähtavalt vabatahtlike 

tegevuse tähtsust ning seda, kuidas 

vabatahtlikud kehastavad Euroopa väärtusi, 

aitavad suurendada vastupanuvõimet ning 

on valmis pakkuma paindlikke ja 

pragmaatilisi lahendusi ühistele 

probleemidele; 

L. tuletades meelde, et ELi reageerimine 

praegusele pagulaskriisile näitab ilmekalt 

ja sümboliseerib nähtavalt vabatahtlike 

tegevuse tähtsust ning seda, kuidas 

vabatahtlikud kehastavad Euroopa väärtusi, 

aitavad suurendada vastupanuvõimet ning 

on valmis pakkuma paindlikke ja 

pragmaatilisi lahendusi ühistele 

probleemidele; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

Michaela Šojdrová 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Euroopa vabatahtlik teenistus 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

6. kutsub Eurostati üles liikmesriike selles 

asjas toetama, et tagada Euroopas 

võrreldavate andmete kogumine ning 

töötada vabatahtliku tegevuse 

majandusliku mõju hindamiseks välja kogu 

ELi hõlmavad näitajad ja meetodid; kutsub 

liikmesriike üles võtma kasutusele 

süsteemi, mille on vabatahtliku tegevuse 

majandusliku väärtuse hindamiseks välja 

töötanud Rahvusvaheline 

Tööorganisatsioon; 

6. kutsub Eurostati üles liikmesriike selles 

asjas toetama, et tagada Euroopas 

võrreldavate andmete kogumine ning 

töötada vabatahtliku tegevuse 

majandusliku mõju hindamiseks välja kogu 

ELi hõlmavad näitajad ja meetodid;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

Michaela Šojdrová 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Euroopa vabatahtlik teenistus 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 9 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

9. palub komisjonil läbi viia uuringu riikide 

vabatahtliku teenistuse süsteemide kohta, 

samuti kodanikuteenistuse ja 

solidaarsuskorpuse kohta ning 

potentsiaalsete vabatahtlike praeguste 

tegutsemistingimuste kohta liikmesriikides, 

et hõlbustada vastastikust mõistmist ja 

heade tavade levitamist ning võimalust 

luua lisaks olemasolevatele vabatahtliku 

tegevuse võimalustele Euroopa 

kodanikuteenistus – seda kõike ELi 

kodakondsuse edendamise eesmärgil; 

9. palub komisjonil läbi viia uuringu riikide 

vabatahtliku teenistuse süsteemide kohta 

ning potentsiaalsete vabatahtlike praeguste 

tegutsemistingimuste kohta liikmesriikides, 

et hõlbustada vastastikust mõistmist ja 

heade tavade levitamist – seda kõike ELi 

kodakondsuse edendamise eesmärgil; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  7 

Michaela Šojdrová 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Euroopa vabatahtlik teenistus 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 17 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

17. palub komisjonil parandada ja 

teisendada kommunikatsioonistrateegiat 

Euroopa vabatahtliku teenistuse kohta, 

rõhutades vabatahtliku tegevuse sotsiaalset, 

inimlikku ja ühiskondlikku väärtust; 

17. palub komisjonil veelgi parandada 

kommunikatsioonistrateegiat Euroopa 

vabatahtliku teenistuse kohta, rõhutades 

vabatahtliku tegevuse sotsiaalset, inimlikku 

ja ühiskondlikku väärtust; 

Or. en 

 

 


