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Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepaneku esitaja(d): Tunne Kelam

Muudatusettepanek 1
Kuues volitus

- võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste 
esindajate resolutsiooni, milles käsitletakse ühiste eesmärkide elluviimist noorte 
osaluse ja teavitamise valdkonnas, pidades silmas noorte Euroopa 
kodanikuaktiivsuse kujundamist1;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 2
Seitsmes a volitus (uus)

- võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa demograafiline tulevik – kuidas teha 
väljakutsest võimalus” (KOM(2006)571);

                                               
1 ELT C 297, 7.12.2006, lk 6.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 3
Kaheksas a volitus (uus)

- võttes arvesse oma 13. märtsi 2007. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse 
vastutuse ja uue partnerluse kohta1;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Tunne Kelam

Muudatusettepanek 4
Põhjendus B a (uus)

B a. arvestades, et vabatahtlik tegevus on üks peamine jõud, mis toidab 
kodanikuühiskonda ning aitab kaasa ka Euroopa kodanike moraalsele ja 
poliitilisele integratsioonile, tugevdades omakorda solidaarsust – Euroopa Liidu 
ühte põhiväärtust;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Petru Filip
Muudatusettepanek 5
Põhjendus D

D. arvestades, et vabatahtliku tegevuse väga olulist panust sotsiaalse kapitali loomisesse 
tuleks igati tunnustada, kuna tegemist on ühiskonna arenguprogrammide olulise 
komponendiga uutes liikmesriikides, mis on väljumas kommunismijärgsest 
üleminekuperioodist, kus vabatahtlikule tegevusele osutatud avalik tähelepanu oli 
ebapiisav (ETGACE ja RE-ETGACE uuringute kohaselt on vabatahtliku osalemise 
määr postsotsialistlikes riikides tunduvalt madalam);

Or. ro

                                               
1 ELT C 301 E, 13.12.2007, lk 45.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Tunne Kelam

Muudatusettepanek 6
Põhjendus D a (uus)

D a. arvestades, et püsiv rahastamine, eriti halduskulude rahastamine on vabatahtlike 
organisatsioonide ja vabatahtliku töö jaoks olulise tähtsusega;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Petru Filip

Muudatusettepanek 7
Põhjendus H

H. arvestades, et vabatahtlik tegevus toetab vabatahtliku isiklikku ja sotsiaalset arengut 
ning avaldab positiivset mõju inimestevahelistele suhetele ühiskonnas;

Or. ro

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marian Harkin

Muudatusettepanek 8
Põhjendus H a (uus)

H a. võtab teadmiseks vabatahtlike olulise rolli Lissaboni strateegia eesmärkide 
saavutamisel seoses sotsiaalmajandusliku ühtekuuluvusega, aidates kaasa 
finantskaasamisele, näiteks krediidiühistutele, mis on reguleeritud 
mittetulunduslikud finantsühistud, mille tegevust juhib ja juhatab vabatahtlikest 
koosnev juhatus;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 9
Põhjendus H a (uus)

H a. arvestades, et ettevõtete sotsiaalne vastutus on ühtlasi nii ettevõtluse tähtis 
liikumapanev jõud kui ka Euroopa sotsiaalse mudeli oluline element;



PE400.582v01-00 4/13 AM\705581ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Tunne Kelam

Muudatusettepanek 10
Põhjendus J

J. arvestades, et oluline on edendada ja toetada vabatahtliku tegevuse juhtimise häid 
tavasid vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide seas;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 11
Põhjendus J a (uus)

J a. arvestades, et vabatahtliku tegevuse tulemusena kaasatakse kodanikud otseselt 
kohalikku arendustegevusse ning seetõttu võib vabatahtlik tegevus mängida olulist 
rolli kodanikuühiskonna ja demokraatia edendamisel eelkõige uutes liikmesriikides;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Tunne Kelam

Muudatusettepanek 12
Põhjendus K

K. arvestades, et eelmainitud nõukogu resolutsioonis (milles käsitletakse ühiste 
eesmärkide elluviimist noorte osaluse ja teavitamise valdkonnas) kutsub nõukogu 
noori üles rohkem osalema ühiskonnaelus, osalusstruktuurides, vabatahtlikus töös jne;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 13
Põhjendus K a (uus)

K a. arvestades, et Euroopa demograafiliste muutuste tulemusena suureneb eakate 
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vabatahtlike võimalik arv;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emmanouil Angelakas

Muudatusettepanek 14
Lõige 1

1. julgustab liikmesriike, piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi tunnustama 
vabatahtliku tegevuse väärtust sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse edendamisel; 
ühtlasi julgustab tegema koostööd vabatahtlike organisatsioonidega ning sotsiaalse ja 
kutsealase suunitlusega asutustega (koolid, ülikoolid, ühendused, vanadekodud jne)
ning pärast vabatahtliku sektoriga sisuliste konsultatsioonide pidamist välja töötama 
kavasid ja strateegiaid, et tunnustada, hinnata, toetada, lihtsustada ja julgustada 
vabatahtlikku tegevust; samuti nõuab tungivalt, et liikmesriigid looksid stabiilse 
institutsioonilise raamistiku valitsusväliste organisatsioonide osalemiseks avalikel 
aruteludel;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Petru Filip

Muudatusettepanek 15
Lõige 1 a (uus)

1 a. kutsub komisjoni eksperte üles selgemalt eristama vabatahtlikke ja valitsusväliseid 
organisatsioone, mille tegevus ei põhine samasugusel vabatahtlikul alusel ning 
nõuab põhjalikku üleeuroopalist uuringut ühiskonnaelus osalemise olemuse, määra 
ja sisemiste mehhanismide kohta, sh vabatahtliku osalemise ja selle otstarbega 
rahastamise kohta, pidades esmatähtsaks seitsmendat raamprogrammi või teisi 
sama eesmärgiga teadusprogramme;

Or. ro

Muudatusettepaneku esitaja(d): Tunne Kelam

Muudatusettepanek 16
Lõige 2

2. kutsub liikmesriike, piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi üles tegema tõsiseid 
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jõupingutusi, et hõlbustada vabatahtlike organisatsioonide juurdepääsu piisavale ja 
püsivale (nii halduskulude kui ka projektipõhisele) rahastamisele ilma liigse vormide 
täitmise ja bürokraatiata, säilitades samas vajaliku kontrolli riigi raha kulutamise üle;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 17
Lõige 2 a (uus)

2 a. julgustab ettevõtteid nende sotsiaalse vastutuse strateegia raames rahaliselt toetama 
algatusi, millega edendatakse ja tõhustatakse vabatahtlikku tegevust;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emmanouil Angelakas

Muudatusettepanek 18
Lõige 2 a (uus)

2 a. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ning piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused 
toetaksid vabatahtliku hädaabiteenistuse loomist igas paikkonnas, et tagada kiire 
reageerimine loodusõnnetuste ja õnnetusjuhtumiste korral;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Petru Filip

Muudatusettepanek 19
Lõige 5 a (uus)

5 a. toetab selgesõnaliselt ideed, et vabatahtliku tegevuse puhul peab eranditult olema 
potentsiaalsete abisaajate eeldatav (või vähemalt vaikiv) nõusolek olukordades, kus 
objektiivsetel põhjustel ei ole võimalik saada otsest nõusolekut;

Or. ro
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Emmanouil Angelakas

Muudatusettepanek 20
Lõige 6

6. kutsub komisjoni üles töötama selles suunas, et luua kõikide fondide jaoks süsteem, 
millega vabatahtlikku tegevust tunnistatakse toetusena kaasrahastatavatele 
projektidele, ning välja töötama mehhanisme, millega saaks vabatahtliku tegevuse 
kulusid asjakohaselt arvestada; kiidab heaks komisjoni mõnede peadirektoraatide 
jõupingutused rakendada mõistvamat lähenemisviisi vabatahtliku tegevuse kasutamise 
suhtes ühe sobiva rahastamisvahendina ELi rahastatavate projektide jaoks; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid toetaksid ja edendaksid soodustuste abil 
erainvesteeringuid vabatahtlikku sektorisse;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Petre

Muudatusettepanek 21
Lõige 6

6. kutsub komisjoni üles töötama selles suunas, et luua kõikide fondide jaoks süsteem, 
millega vabatahtlikku tegevust tunnistatakse toetusena kaasrahastatavatele 
projektidele, ning välja töötama mehhanisme, millega saaks vabatahtliku tegevuse 
kulusid asjakohaselt arvestada; kiidab heaks komisjoni mõnede peadirektoraatide 
jõupingutused rakendada paindlikumat lähenemisviisi vabatahtliku tegevuse 
kasutamise suhtes ühe sobiva rahastamisvahendina ELi rahastatavate projektide jaoks;

Or. ro

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 22
Lõige 7

7. kutsub komisjoni üles edendama võimalusi eakatele vabatahtlikele ja töötama välja 
programmi „Aktiivsed eakad”, et suurendada kogemustega eakate arvu, kes 
sooviksid töötada vabatahtlikena, mis võib toimuda paralleelselt programmiga 
„Aktiivsed noored” ja seda täiendada, ning lisaks toetama eriprogramme 
põlvkondadevahelise vabatahtliku tegevuse ja juhendamise valdkonnas; 
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 23
Lõige 7 a (uus)

7 a. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid toetaksid ja arendaksid projekte, mis 
aitavad saavutada aastatuhande arengueesmärke rahvusvahelise vabatahtliku 
tegevuse kaudu; osutab erilist tähtsust vabatahtlike vahetusprogrammidele;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emmanouil Angelakas

Muudatusettepanek 24
Lõige 7 a (uus)

7 a. nõuab tungivalt, et komisjon rõhutaks vabatahtliku tegevuse üldises raamistikus 
vabatahtliku töö korraldamise suurt tähtsust, et tagada selle kooskõla ja sobivus 
pere- ja tööeluga;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 25
Lõige 8 a (uus)

8 a. juhib tähelepanu asjaolule, et uutel liikmesriikidel puuduvad sageli kogemused ja 
organisatsiooniline raamistik, et luua hästitoimivaid vabatahtliku tegevuse 
süsteeme, ning kutsub komisjoni üles võtma tarvitusele toetuskavad, et luua 
tõhusamaid koostöösüsteeme ja võrgustikke erinevate kohalike ja piirkondlike 
vabatahtlike organisatsioonide vahel;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Petru Filip

Muudatusettepanek 26
Lõige 8 a (uus)

8 a. nõuab tungivalt, et huvitatud pooled toetaksid eraettevõtjate algatusi vabatahtliku 
tegevuse edendamisel sotsiaalse vastutuse poliitika kontekstis ja aktiivset võimaluste 
otsimist, et julgustada vabatahtliku töö toetamist majandussektori poolt;

Or. ro

Muudatusettepaneku esitaja(d): Tunne Kelam

Muudatusettepanek 27
Lõige 9

9. kutsub komisjoni üles parandama vabatahtliku tegevuse tunnustamist pädevuste ja 
oskuste omandamise võimalusena EUROPASSi raames, tagades samas, et 
vabatahtlikku tegevust ei käsitleta ametliku koolituse asendusena, vaid täiendusena; 
lisaks palub kasutada riikliku/kohaliku tasandi vahendeid, et parandada vabatahtlike 
liikuvust;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rumiana Jeleva

Muudatusettepanek 28
Lõige 10

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles uurima võimalusi võtta vastu Euroopa 
vabatahtlike harta, milles kehtestatakse vabatahtlike organisatsioonide roll, sealhulgas 
nende õigused ja kohustused ning tehakse üheaegselt ettepanek parimate tavade 
andmebaasi loomiseks, et pakkuda kasulikke suuniseid ELi liikmesriikidele ja 
kolmandatele riikidele, kes soovivad oma vabatahtliku tegevuse süsteemi 
parandada;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Muudatusettepanek 29
Lõige 10

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles uurima võimalusi võtta vastu Euroopa 
vabatahtlike harta, milles kehtestatakse vabatahtlike organisatsioonide roll, sealhulgas 
vabatahtlike õigused ja kohustused, pidades silmas, et nad vajavad oma vabatahtlike 
ülesannete teostamisel ka asjakohast kindlustust;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emmanouil Angelakas

Muudatusettepanek 30
Lõige 10

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles uurima võimalusi võtta vastu Euroopa 
vabatahtlike harta, milles kehtestatakse vabatahtlike organisatsioonide roll, sealhulgas 
nende õigused ja kohustused; soovitab võtta kasutusele iga-aastase tulemustabeli 
vabatahtliku töö hindamiseks liikmesriikide, sektorite ja organisatsioonide kaupa;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Tunne Kelam

Muudatusettepanek 31
Lõige 10

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles uurima Euroopa vabatahtlike harta – milles 
kehtestatakse vabatahtlike organisatsioonide roll, sealhulgas nende õigused ja 
kohustused – vastuvõtmise hilinemist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 32
Lõige 10 a (uus)

10 a. kutsub liikmesriike üles võtma meetmeid, tagamaks, et vabatahtliku tegevusega 
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seotud kindlustamise vajadus ei mõjutaks nimetatud tegevust ebasoodsalt;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Tunne Kelam

Muudatusettepanek 33
Lõige 11

11. kutsub komisjoni, liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi üles 
edendama vabatahtlikku tegevust hariduse kõigi tasemete kaudu, pakkudes 
vabatahtliku tegevuse võimalust haridussüsteemi varases etapis, et see tunduks 
normaalse panusena ühiskonnaellu; jätkuvalt edendama sellist tegevust ka vanemate 
üliõpilaste seas, nt kolmandal tasemel, et hõlbustada õppimist teenistuse käigus, kus 
üliõpilased töötavad oma diplomi/kraadiõppe raames partnerlusmudelis 
vabatahtlike/kogukonna rühmadega, soodustama sidemeid vabatahtliku sektori ja 
haridussektori vahel selle kõigil tasemetel ning tunnustama vabatahtliku tegevuse 
käigus õppimist osana elukestvast õppest;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emmanouil Angelakas

Muudatusettepanek 34
Lõige 11 a (uus)

11 a. rõhutab tungivalt ettevõtete vabatahtliku tegevuse tähtsust elukvaliteedi 
parandamisel kohalikul tasandil, omaalgatusliku tegevuse edendamisel kohalike 
probleemide lahendamiseks, ettevõtlusega seotud oskuste ja oskusteabe 
ülekandmisel eraettevõtlusest avalikku sektorisse ning kohaliku kogukonna küpsuse 
saavutamisele kaasaaitamisel; kutsub komisjoni üles tegema koostööd 
liikmesriikidega, et luua ettevõtete vabatahtlik tegevus kui lisandväärtus 
professionaalse majandustegevuse kontekstis;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Muudatusettepanek 35
Lõige 12

12. kutsub komisjoni üles uurima võimalust viia ühenduse õigusesse sisse õiguslik alus, 
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mis vabastaks vabatahtlikud organisatsioonid ostudelt käibemaksu tasumisest, samal 
ajal kui doonorid oleksid vabastatud maksude maksmisest vabatahtliku tööga seotud 
annetustelt;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Maria Petre

Muudatusettepanek 36
Lõige 12

12. kutsub komisjoni üles uurima võimalust viia ühenduse õigusesse sisse õiguslik alus, 
mis vabastaks vabatahtlikud organisatsioonid käibemaksu tasumisest ostudelt, mis on 
seotud vastava organisatsiooni eesmärgi saavutamisega ja organiseeritud 
projektidega;

Or. ro

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emmanouil Angelakas

Muudatusettepanek 37
Lõige 13 a (uus)

13 a. kutsub liikmesriike üles kehtestama riiklikud eeskirjad vabatahtliku tegevusega 
seoses, mis hõlmaksid hoolekannet ja tervisekindlustust, samuti vabatahtlike 
tehtavaid kulutusi;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Petru Filip

Muudatusettepanek 38
Lõige 15 a (uus)

15 a. nõuab suuremat teadlikkust ning eristrateegiate ja -programmide arendamist, mis 
aitaksid taas ellu äratada vabatahtlikku tegevust endistes kommunistliku bloki 
riikides, kus see on üldiselt saanud seostatuks kohustusliku tegevusega, mida on 
juhitud ja mille täitmist on tagatud haldus- või poliitiliste mehhanismide abil;

Or. ro
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Emmanouil Angelakas

Muudatusettepanek 39
Lõige 18

18. kutsub asjaomaseid kohalikke ja piirkondlikke sidusrühmi, vabatahtlikke 
organisatsioone ja meediat üles andma kodanikele piisavat teavet vabatahtliku 
tegevuse võimaluste kohta koos sobiva koolitusega, pöörates erilist tähelepanu 
ühiskonna haavatavamatele rühmadele (erivajadustega inimesed, töötud, 
migrandid, noorukid jne) ning äärepoolsete ja/või ligipääsmatute piirkondade 
vajadustele;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emmanouil Angelakas

Muudatusettepanek 40
Lõige 19

19. nõuab, et komisjon looks lisaks plaanile D (Dialogue, Debate and Democracy), mis on 
mõeldud dialoogi, arutelu ja demokraatia edendamiseks, ka plaani V (Valuing, 
Validating and ensuring Visibility of Volunteers) väärtustamise, kehtestamise ja 
vabatahtlike nähtavuse tagamiseks; soovitab luua Euroopa andmebaasi vabatahtlike 
organisatsioonide kõigi üksikasjade, sh nende eriomaduste ja tegevuse kohta;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Petru Filip

Muudatusettepanek 41
Lõige 19 a (uus)

19 a. kutsub kõiki huvitatud pooli üles võtma asjakohaseid meetmeid, et edendada 
vabatahtlike kaasatust avalikus otsustusprotsessis eesmärgiga parandada avalike 
asutuste tegevuse tõhusust kohalikul või tsentraalsel tasandil, sh valimiste 
korraldamisel;

Or. ro
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