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Tarkistus  4 

Michaela Šojdrová 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. toteaa jälleen, että nykyinen 

pakolaiskriisi tuo hyvin esiin 

vapaaehtoistyöntekijöiden merkityksen ja 

tavan, jolla he ilmentävät eurooppalaisia 

arvoja, auttavat lisäämään kestokykyä ja 

ovat käytettävissä joustavien ja 

käytännönläheisten ratkaisujen 

tarjoamiseksi yhteisiin haasteisiin, ja että 

se symboloi tätä näkyvästi; 

L. toteaa jälleen, että unionin vastaus 

nykyiseen pakolaiskriisiin tuo hyvin esiin 

vapaaehtoistyöntekijöiden merkityksen ja 

tavan, jolla he ilmentävät eurooppalaisia 

arvoja, auttavat lisäämään kestokykyä ja 

ovat käytettävissä joustavien ja 

käytännönläheisten ratkaisujen 

tarjoamiseksi yhteisiin haasteisiin, ja että 

se symboloi tätä näkyvästi; 

Or. en 
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Tarkistus  5 

Michaela Šojdrová 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa Eurostatia tukemaan 

jäsenvaltioita tässä hankkeessa, jotta 

varmistetaan, että Euroopassa kerätyt tiedot 

ovat vertailukelpoisia, ja kehittämään 

vapaaehtoistyön sosiaalisten vaikutusten 

mittaamiseen tarkoitettuja yhteisiä koko 

unionissa päteviä indikaattoreita ja 

menettelytapoja; kehottaa jäsenvaltioita 

ottamaan käyttöön Kansainvälisen 

työjärjestön kehittämän järjestelmän, jolla 

mitataan vapaaehtoistyön taloudellista 

arvoa; 

6. kehottaa Eurostatia tukemaan 

jäsenvaltioita tässä hankkeessa, jotta 

varmistetaan, että Euroopassa kerätyt tiedot 

ovat vertailukelpoisia, ja kehittämään 

vapaaehtoistyön sosiaalisten vaikutusten 

mittaamiseen tarkoitettuja yhteisiä koko 

unionissa päteviä indikaattoreita ja 

menettelytapoja;  

Or. en 
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Tarkistus  6 

Michaela Šojdrová 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. pyytää komissiota laatimaan 

tutkimuksen kansallisista vapaaehtoistyön 

järjestelmistä, yhteiskuntapalvelusta ja 

solidaarisuusjoukoista sekä potentiaalisten 

vapaaehtoistyöntekijöiden nykyisistä 

toimintamahdollisuuksista eri 

jäsenvaltioissa, jotta voidaan edistää 

keskinäistä ymmärrystä ja hyvien 

käytäntöjen levittämistä, sekä 

mahdollisuudesta perustaa nykyisten 

vapaaehtoistyömahdollisuuksien 

täydennykseksi eurooppalainen 

yhteiskuntapalvelu – kaikki tämä unionin 

kansalaisuuden tukemiseksi; 

9. pyytää komissiota laatimaan 

tutkimuksen kansallisista vapaaehtoistyön 

järjestelmistä sekä potentiaalisten 

vapaaehtoistyöntekijöiden nykyisistä 

toimintamahdollisuuksista eri 

jäsenvaltioissa, jotta voidaan edistää 

keskinäistä ymmärrystä ja hyvien 

käytäntöjen levittämistä – kaikki tämä 

unionin kansalaisuuden tukemiseksi; 

Or. en 



 

AM\1107923FI.doc PE589.725v01-00 } 

 PE589.727v01-00 } 

 PE589.728v01-00 } 

 PE589.733v01-00 } 

 PE589.734v01-00 } 

 PE589.735v01-00 } RC1 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

24.10.2016  B8-1126/2016 }  

 B8-1127/2016 }  

 B8-1128/2016 }  

 B8-1133/2016 }  

 B8-1134/2016 }  

 B8-1135/2016 } RC1/Am. 7 

Tarkistus  7 

Michaela Šojdrová 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. kehottaa komissiota parantamaan ja 

muokkaamaan eurooppalaista 

vapaaehtoispalvelua koskevaa 

tiedotusstrategiaa painottamalla 

vapaaehtoistyön sosiaalista, inhimillistä ja 

yhteiskunnallista arvoa; 

17. kehottaa komissiota parantamaan 

eurooppalaista vapaaehtoispalvelua 

koskevaa tiedotusstrategiaa entisestään 

painottamalla vapaaehtoistyön sosiaalista, 

inhimillistä ja yhteiskunnallista arvoa; 

Or. en 

 

 


