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Mietintöluonnos (PE400.301v01-00)
Marian Harkin
vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä
(2007/2149(INI))

Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Tunne Kelam

Tarkistus 1
Johdanto-osan 6 viite

- ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden 
hallitusten edustajien päätöslauselman nuorten osallistumista ja heille tiedottamista 
koskevien yhteisten tavoitteiden täytäntöönpanosta nuorten aktiivisen unionin 
kansalaisuuden edistämiseksi1,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach ja Elisabeth Schroedter
Tarkistus 2
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

- ottaa huomioon komission tiedonannon nimeltä ”Euroopan väestönkehitys –
Haasteista mahdollisuuksiin” (KOM(2006)0571),

Or. en

                                               
1 EUVL C 297, 7.12.2006, s. 6.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach ja Elisabeth Schroedter

Tarkistus 3
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

- ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman yritysten 
yhteiskuntavastuusta: uusi kumppanuus1,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Tunne Kelam
Tarkistus 4
Johdanto-osan b a kappale (uusi)

B a. katsoo, että vapaaehtoistyö on tärkeä kansalaisyhteiskunnan edistäjä ja että se myös 
edistää Euroopan kansalaisten moraalista ja poliittista yhdentymistä, joka 
puolestaan vahvistaa solidaarisuutta – joka on yksi Euroopan unionin 
perusarvoista,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Petru Filip

Tarkistus 5
Johdanto-osan d kappale

D. katsoo, että vapaaehtoistyön erittäin merkittävä osuus sosiaalisen pääoman 
muodostamisessa on tunnustettava täysimääräisesti, sillä se on olennainen osa 
yhteisöjen kehittämisohjelmia uusissa jäsenvaltioissa, jotka ovat käyneet läpi 
kommunismin jälkeisen siirtymäkauden, jolloin asiaan ei ole kiinnitetty riittävästi 
julkista huomiota (ETGACE- ja RE-ETGACE-hankkeiden havaintojen mukaan 
vapaaehtoistyöhön osallistutaan huomattavasti heikommin entisissä sosialistisissa
valtioissa),

Or. ro

                                               
1 EUVL C 301 E, 13.12.2007, s. 45.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Tunne Kelam

Tarkistus 6
Johdanto-osan d a kappale (uusi)

D a. katsoo, että kestävä rahoitus, erityisesti hallinnollinen rahoitus, on erittäin tärkeää 
vapaaehtoisjärjestöille ja yleisesti vapaaehtoistyölle,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Petru Filip

Tarkistus 7
Johdanto-osan h kappale

H. katsoo, että vapaaehtoistyö edistää vapaaehtoisen henkilökohtaista ja sosiaalista 
kehittymistä ja että sillä on myönteinen vaikutus yhteisössä luotuihin henkilöiden 
välisiin suhteisiin,

Or. ro

Tarkistuksen esittäjä(t): Marian Harkin

Tarkistus 8
Johdanto-osan h a kappale (uusi)

H a. ottaa huomioon vapaaehtoistyöntekijöiden tärkeän aseman yhteiskunnallis-
taloudellista yhteenkuuluvuutta koskevien Lissabonin strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa, sillä ne edistävät taloudellista osallisuutta, kuten luottoliitot, jotka 
ovat säänneltyjä voittoa tuottamattomia taloudellisia osuuskuntia, joita 
vapaaehtoisista koostuva hallitus johtaa ja hallinnoi,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach ja Elisabeth Schroedter

Tarkistus 9
Johdanto-osan h a kappale (uusi)

H a. katsoo, että yritysten yhteiskuntavastuu edistää merkittävästi liiketoimintaa ja on 
olennainen osa eurooppalaista sosiaalimallia,
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Tunne Kelam

Tarkistus 10
Johdanto-osan j kappale

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rumiana Jeleva

Tarkistus 11
Johdanto-osan j a kappale (uusi)

J a. katsoo, että vapaaehtoistyö osallistaa kansalaisia suoraan paikalliseen kehitykseen 
ja on näin ollen tärkeässä osassa kansalaisyhteiskunnan ja demokratian 
edistämisessä, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Tunne Kelam

Tarkistus 12
Johdanto-osan k kappale

K. katsoo, että edellä mainitussa neuvoston päätöslauselmassa nuorten osallistumiselle 
ja heitä koskevalle tiedottamiselle asetettavista yhteisistä tavoitteista neuvosto tukee 
nuorten aktiivisempaa osallistumista kansalaistoimintaan, osallistumisjärjestelmiin, 
vapaaehtoistyöhön jne.,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach ja Elisabeth Schroedter

Tarkistus 13
Johdanto-osan k a kappale (uusi)

K a. ottaa huomioon, että väestörakenteen muutos Euroopassa johtaa siihen, että 
iäkkäämpien vapaaehtoistyöntekijöiden määrä mahdollisesti lisääntyy,
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Emmanouil Angelakas

Tarkistus 14
1 kohta

1. kannustaa jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia tunnustamaan 
vapaaehtoistyön arvon sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä; 
kannustaa lisäksi työskentelemään yhdessä vapaaehtoisjärjestöjen ja 
yhteiskunnallisten ja ammatillisten laitosten (koulut, yliopistot, yhdistykset, 
vanhainkodit jne.) kanssa ja kuulemaan mielekkäällä tavalla vapaaehtoissektoria 
suunnitelmien ja strategioiden kehittämiseksi vapaaehtoistyön tunnustamiseksi, 
arvostamiseksi, tukemiseksi, helpottamiseksi ja kannustamiseksi; kehottaa myös 
jäsenvaltioita luomaan vakaat ja institutionaaliset puitteet kansalaisjärjestöjen 
osallistumiselle julkisiin keskusteluihin;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Petru Filip

Tarkistus 15
1 a kohta (uusi)

1 a. kehottaa komission asiantuntijoita tekemään selvemmän eron 
vapaaehtoisjärjestöjen ja sellaisten kansalaisjärjestöjen välille, joiden toiminta ei 
perustu samanlaiseen vapaaehtoisuuteen, ja kehottaa tutkimaan kattavasti ja 
Euroopan laajuisesti sosiaalisen osallistumisen luonnetta, tasoa ja sisäisiä 
mekanismeja, mukaan luettuna vapaaehtoinen osallistuminen ja tähän 
tarkoitukseen myönnettävä rahoitus, asettaen etusijalle seitsemännen puiteohjelman 
(FP 7) tai muun tutkimusohjelman, jossa tämä on tavoitteena;

Or. ro

Tarkistuksen esittäjä(t): Tunne Kelam

Tarkistus 16
2 kohta

2. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia ponnistelemaan 
tosissaan helpottaakseen vapaaehtoisjärjestöjen riittävän ja kestävän, sekä 
hallinnollisen että hankeluontoisen rahoituksen saantia ilman liiallista lomakkeiden 
täyttämistä, paperisotaa tai byrokratiaa pitäen samalla kiinni julkisten varojen käytön 



PE400.582v01-00 6/14 AM\705581FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

välttämättömästä valvonnasta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach ja Elisabeth Schroedter

Tarkistus 17
2 a kohta (uusi)

2 a. kehottaa yhtiöitä tukemaan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevan strategiansa 
puitteissa rahallisesti aloitteita, joilla edistetään ja tehostetaan vapaaehtoistyötä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Emmanouil Angelakas

Tarkistus 18
2 a kohta (uusi)

2 a. kehottaa jäsenvaltioita ja alueellisia ja paikallisia viranomaisia tukemaan 
vapaaehtoisten pelastuspalvelujen perustamista kaikissa kunnissa, jotta 
varmistetaan nopea reagoiminen luonnonkatastrofeihin ja onnettomuuksiin;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Petru Filip

Tarkistus 19
5 a kohta (uusi)

5 a. tukee yksiselitteisesti sitä, että vapaaehtoistoiminnan on poikkeuksetta saatava 
presumptiivinen (tai ainakin konkludenttinen) hyväksyntä sen mahdollisilta 
edunsaajilta, mikäli suoraa hyväksyntää ei voida objektiivisista syistä saada;

Or. ro
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Tarkistuksen esittäjä(t): Emmanouil Angelakas

Tarkistus 20
6 kohta

6. kehottaa komissiota pyrkimään sellaisen järjestelmän käyttöön ottamiseen kaikkien 
rahastojen kohdalla, jossa vapaaehtoistoiminta tunnustetaan osana hankkeiden 
yhteisrahoitusta, ja suunnittelemaan mekanismeja, joiden avulla vapaaehtoistoiminta 
voidaan hinnoitella sopivasti; suhtautuu myönteisesti joidenkin komission 
pääosastojen pyrkimyksiin noudattaa ymmärtäväisempää lähestymistapaa 
vapaaehtoistoiminnan käyttöön keinona täydentää EU:n rahoittamien hankkeiden 
rahoitusta; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan ja edistämään vapaaehtoissektorin 
yksityistä rahoittamista tarjoamalla siihen kannusteita;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Petre

Tarkistus 21
6 kohta

6. kehottaa komissiota pyrkimään sellaisen järjestelmän käyttöön ottamiseen kaikkien 
rahastojen kohdalla, jossa vapaaehtoistoiminta tunnustetaan osana hankkeiden 
yhteisrahoitusta, ja suunnittelemaan mekanismeja, joiden avulla vapaaehtoistoiminta 
voidaan hinnoitella sopivasti; suhtautuu myönteisesti joidenkin komission 
pääosastojen pyrkimyksiin noudattaa joustavampaa lähestymistapaa 
vapaaehtoistoiminnan käyttöön keinona täydentää EU:n rahoittamien hankkeiden 
rahoitusta;

Or. ro

Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach ja Elisabeth Schroedter

Tarkistus 22
7 kohta

7. kehottaa komissiota parantamaan vanhempien vapaaehtoisten mahdollisuuksia ja 
kehittämään niille yhä useammille kokeneille vanhuksille, jotka haluavat osallistua 
vapaaehtoistyöhön, vanhusten toimintaohjelmia (Senior in Action), jotka voisivat 
toimia rinnan nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) kanssa ja täydentää sitä, ja 
lisäksi edistämään (poistetaan) sukupolvien välistä vapaaehtoistyötä ja opastusta 
koskevia erityisohjelmia;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach ja Elisabeth Schroedter

Tarkistus 23
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota tukemaan ja kehittämään hankkeita, jotka 
auttavat saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteita kansainvälisten 
vapaaehtoispalvelujen avulla; katsoo erityisen tärkeiksi vapaaehtoistyöntekijöiden 
vaihtojärjestelmät;

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Emmanouil Angelakas

Tarkistus 24
7 a kohta (uusi)

7 a. kehottaa komissiota korostamaan sitä, että vapaaehtoistyön organisoimisessa on 
erittäin tärkeää varmistaa sen yhteensopivuus perhe- ja työelämän kanssa;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Rumiana Jeleva

Tarkistus 25
8 a kohta (uusi)

8 a. huomauttaa, että uusilla jäsenvaltioilla ei usein ole kokemusta ja hallinnollisia 
puitteita perustaa toimivia järjestelmiä vapaaehtoistyötä varten, ja kehottaa 
komissiota ottamaan käyttöön tukijärjestelmiä tehokkaampien yhteistyö- ja 
verkostoitumisjärjestelmien luomiseksi eri paikallisten ja alueellisten 
vapaaehtoisjärjestöjen välillä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Petru Filip

Tarkistus 26
8 a kohta (uusi)

8 a. kehottaa sidosryhmiä tukemaan yksityisten toimijoiden aloitteita 
vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi sosiaalisesti vastuullisen politiikan puitteissa ja 
kehottaa tutkimaan aktiivisesti sitä, miten talouden aloja voitaisiin kannustaa 
antamaan tukea vapaaehtoistyölle;

Or. ro

Tarkistuksen esittäjä(t): Tunne Kelam

Tarkistus 27
9 kohta

9. kehottaa komissiota vahvistamaan vapaaehtoistyön tunnustamista toimintana, jonka 
kautta voi hankkia pätevyyttä ja taitoja Europassi-ohjelman avulla, varmistaen 
samalla, ettei vapaaehtoistyön katsota korvaavan muodollista koulutusta vaan 
täydentävän sitä; kehottaa lisäksi kansallisia/paikallisia työkaluja toimimaan 
vapaaehtoisten liikkuvuuden lisäämiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Rumiana Jeleva

Tarkistus 28
10 kohta

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan sellaisen vapaaehtoisia koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan hyväksymistä, jossa vahvistettaisiin vapaaehtoisjärjestöjen 
rooli, mukaan lukien niiden oikeudet ja velvollisuudet, ja ehdottaa, että samalla 
luotaisiin tietokanta parhaista käytännöistä, jotta annettaisiin hyödylliset 
suuntaviivat niille EU:n jäsenvaltioille ja kolmansille maille, jotka haluavat 
parantaa vapaaehtoisjärjestelmäänsä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski ja Wojciech Roszkowski

Tarkistus 29
10 kohta

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan sellaisen vapaaehtoisia koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan hyväksymistä, jossa vahvistettaisiin vapaaehtoisjärjestöjen 
rooli, mukaan lukien vapaaehtoistyöntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet, kun 
otetaan huomioon, että heidän on oltava asianmukaisesti vakuutettuina, kun he 
tekevät vapaaehtoistyötä;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Emmanouil Angelakas

Tarkistus 30
10 kohta

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan sellaisen vapaaehtoisia koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan hyväksymistä, jossa vahvistettaisiin vapaaehtoisjärjestöjen 
rooli, mukaan lukien niiden oikeudet ja velvollisuudet; suosittelee, että luotaisiin 
vuosittainen tulostaulu jäsenvaltion, alan tai järjestön vapaaehtoistyön 
arvioimiseksi;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Tunne Kelam

Tarkistus 31
10 kohta

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan sellaisen vapaaehtoisia koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan hyväksymisen viivästymistä, jossa vahvistettaisiin 
vapaaehtoisjärjestöjen rooli, mukaan lukien niiden oikeudet ja velvollisuudet;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll

Tarkistus 32
10 a kohta (uusi)

10 a. pyytää jäsenvaltioita toteuttamaan toimia sen varmistamiseksi, että 
vapaaehtoistoimintaan ei vaikuta kielteisesti se, että toimintaa varten on hankittava 
vakuutus;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Tunne Kelam

Tarkistus 33
11 kohta

11. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia 
edistämään vapaaehtoistyötä koulutuksen kautta kaikilla tasoilla tuomalla esiin 
vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuden koulutusjärjestelmän varhaisessa vaiheessa, 
niin että se nähdään tavanomaisena panoksena yhteisöelämään; jatkamaan tällaisen 
toiminnan edistämistä vanhempien opiskelijoiden kohdalla, esimerkiksi kolmannella 
asteella ”palveluksessa oppimisen” (service learning) helpottamiseksi – palveluksessa 
oppimisen puitteissa opiskelijat työskentelevät vapaaehtois- tai yhteisöryhmien kanssa 
kumppanuusmallissa osana tutkinto-ohjelmaansa; edistämään yhteyksiä 
vapaaehtoissektorin ja koulutussektorin välillä kaikilla tasoilla ja tunnustamaan 
vapaaehtoistyön kautta tapahtuvan oppimisen osaksi elinikäistä oppimista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Emmanouil Angelakas

Tarkistus 34
11 a kohta (uusi)

11 a. korostaa voimakkaasti yritysten vapaaehtoistyön merkitystä paikallisen 
elämänlaadun parantamisessa, paikallisten ongelmien omatoimisessa 
ratkaisemisessa, yrityksen taitojen ja tietotaidon siirtämisen edistämisessä 
yksityiseltä sektorilta julkiselle sektorille ja paikallisten yhteisöjen kehityksen 
tukemisessa; kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta 
yritysten vapaaehtoistyö katsottaisiin lisäarvoksi ammatillisessa liiketoiminnassa;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mieczysław Edmund Janowski ja Wojciech Roszkowski

Tarkistus 35
12 kohta

12. kehottaa komissiota tutkimaan sellaisen oikeusperustan luomista yhteisön 
lainsäädäntöön, jonka perusteella vapaaehtoisjärjestöjen hankinnat jätettäisiin alv-
järjestelmän ulkopuolelle ja lahjoittajilta ei perittäisi veroa sellaisista lahjoituksista, 
jotka liittyvät vapaaehtoistyöhön;

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Petre

Tarkistus 36
12 kohta

12. kehottaa komissiota tutkimaan sellaisen oikeusperustan luomista yhteisön 
lainsäädäntöön, jonka perusteella sellaiset vapaaehtoisjärjestöjen hankinnat jätettäisiin 
alv-järjestelmän ulkopuolelle, joiden tarkoituksena on auttaa niiden omien 
tavoitteiden saavuttamisessa ja jotka on tarkoitettu niiden järjestämiä hankkeita 
varten;

Or. ro

Tarkistuksen esittäjä(t): Emmanouil Angelakas

Tarkistus 37
13 a kohta (uusi)

13 a. kehottaa jäsenvaltioita antamaan vapaaehtoistoimintaa koskevia kansallisia 
peruskirjoja, jotka kattavat sosiaali- ja terveysvakuutuksen sekä vapaaehtoisten 
maksettavaksi jäävät kustannukset;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Petru Filip

Tarkistus 38
15 a kohta (uusi)

15 a. kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota ja kehittämään erityisiä strategioita ja 
ohjelmia vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseksi uudelleen entisissä 
kommunistisissa maissa, joissa toiminta yhdistetään yleensä pakkotoimiin, joita 



AM\705581FI.doc 13/14 PE400.582v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

hallinnoidaan tai pannaan täytäntöön hallinnollisilla tai poliittisilla mekanismeilla;

Or. ro

Tarkistuksen esittäjä(t): Emmanouil Angelakas

Tarkistus 39
18 kohta

18. kehottaa asiasta vastaavia paikallisia ja alueellisia sidosryhmiä,
vapaaehtoisjärjestöjä ja tiedotusvälineitä tiedottamaan kansalaisille asianmukaisesti 
vapaaehtoistyön mahdollisuuksista ja antamaan heille sopivaa koulutusta kiinnittäen 
erityistä huomiota yhteiskunnan heikommassa asemassa oleviin ryhmiin 
(erityistarpeiset ihmiset, työttömät, siirtolaiset, nuoret jne.) ja syrjäisten ja/tai 
vaikeapääsyisten alueiden tarpeisiin;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Emmanouil Angelakas

Tarkistus 40
19 kohta

19. kehottaa komissiota kansanvaltaa, kuulemista ja keskustelua koskevan K-
suunnitelman ohella laatimaan V-suunnitelman vapaaehtoisten arvostamiseksi, 
arvioimiseksi ja näkyvyyden varmistamiseksi (Valuing, Validating and ensuring 
Visibility of Volunteers); suosittelee, että luotaisiin eurooppalainen tietokanta, joka 
sisältäisi yksityiskohtaista tietoa vapaaehtoisjärjestöistä sekä niiden erityisistä 
piirteistä ja toimista;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Petru Filip

Tarkistus 41
19 a kohta (uusi)

19 a. kehottaa kaikkia sidosryhmiä toteuttamaan asianmukaisia toimia 
vapaaehtoistyöntekijöiden osallistumisen edistämiseksi julkisessa päätöksenteossa, 
jotta parannettaisiin julkisten instituutioiden tehokkuutta, kun ne hoitavat 
tehtäviään paikallisella tasolla tai keskustasolla, mukaan luettuna vaaliprosessin 
järjestäminen;



PE400.582v01-00 14/14 AM\705581FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Or. ro
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