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Eesti Noorteühenduste Liidu seisukoht Euroopa
Liidu Ministrite Nõukogu noorte vabatahtlike mobiilsuse
teemalise soovituse liikmesriikidele eelnõu osas
Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) tervitab Euroopa Komisjoni initsiatiivi koostada noorte
vabatahtlike temaatikat käsitlevad ettepanekud liikmesriikidele. Leiame, et antud teemale
on nii Euroopa Liidu kui ka Eesti tasandil pööratud kahetsusväärselt vähe tähelepanu.
Seega on Euroopa Liidu initsiatiiv antud dokumendi koostamise ja ka adopteerimise näol
vabatahtliku tegevuse edendamise ning tunnustamise seisukohalt äärmiselt vajalik.
Järgnevalt esitame oma parandusettepanekud eelpoolmainitud Euroopa Liidu Nõukogu
soovituse eelnõusse:
1) Soovituses käsitletakse noorte vabatahtlikkuse teemat peaasjalikult Euroopa
Vabatahtliku Teenistuse (EVS) kontekstis. ENL leiab, et EVS on küll hästi toimiv võrgustik,
kuid rahvusvahelise vabatahtliku teenistuse arendamisel tuleks EL-i poolt toetada
rahaliselt ja soodustada ka muude sarnaste võrgustike tekkimist EVS-i kõrvale.
2) Soovitus käsitleb piiriülest vabatahtlikku teenistust peamiselt Euroopa Liidu sisesena.
Juba praegu pakub EVS võimalust osaleda vabatahtlikus teenistuses väljaspool EL-i piire.
Paraku on aga aplikeerimisprotsess sellisel juhul palju keerulisem ning võimalused
väiksemad, kui EL-i sisese vabatahtliku teenistuse puhul. Üha enam mobiliseeruvas
maailmas tuleks luua noortele paremad võimalused tegutseda vabatahtlikuna ka
väljaspool Euroopa piire. See tähendaks nii täiendavate vahendite eraldamist
vabatahtlikus teenistuses osalemiseks väljaspool EL-i kui ka aplikeerimisprotsessi
detsentraliseerimist (riiklike agentuuride pädevuse suurendamine).
3) Soovituses ei käsitleta probleeme, mis on seotud viisadega. Väljaspool Euroopa Liidu
piire esineb tänasel päeval veel siiski mitmeid noorte vabatahtlike vaba liikumisega
seonduvaid probleeme, mille lahendamiseks peab EL üles näitama initsiatiivi. Näitena
võib siinkohal välja tuua Lääne-Balkani riigid, kes ei ole Euroopa Liidu liikmed ning mille
kodanikud soovivad osaleda vabatahtlikus tegevuses mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis,
kuid keerulise viisataotlusprotsessi ja/või sobivate viisatüüpide puudumisel on see
osutunud väga raskeks. EL koos kolmandate riikidega peab otsima võimalusi vastavate
viisakokkulepete sõlmimiseks, lihtsustamaks vabatahtlike liikumist väljaspool Euroopa
Liidu territooriumi.
Estonian National
Youth Council
Reg.nr: 80174062
Estonia pst. 5a
Tallinn 10143
Telefon: 6 616 487
E-post: enl@enl.ee
http://www.enl.ee
Hansapank
a/a: 221020678903

1

4) Liialt üldsõnaliselt on käsitletud võimaluste loomist vähemate võimalustega noortele
vabatahtlikus teenistuses osalemiseks. Leiame, et reaalsete tulemuste saavutamiseks
peab ettepanekus olema kajastatud konkreetsed meetmed, mida tuleb rakendada, et
vähemate võimalustega noortel oleks võimalik EVS-i kaudu osaleda vabatahtlikus
teenistuses. Eelkõige puudutab see aplikeerimisprotsessi lihtsustamist ning kohaldamist
vastavalt konkreetsele situatsioonile. Olgugi, et tegemist on soovitusliku dokumendiga
liikmesriikidele, peavad liikmesriikidele antavad suunised olema võimalikult konkreetsed.
5) Oluline sihtgrupp, kellele tuleb noorte vabatahtlike mobiilsuse teemat arutades
tähelepanu pöörata on noored töötud. On äärmiselt vajalik, et Euroopa Liidu
institutsioonid saadaksid liikmesriikide valitsustele selge sõnumi - ka vabatahtlik töö on
töö ning seda tuleb väärtustada ning arvestada. Oluline on ka vabatahtliku töö
seadustamine liikmesriikide seadusandluses. Vaja on luua motivatsioonisüsteem
inimestele, kes on huvitatud osalemast vabatahtlikus tegevuses, kuid sotsiaalsete
tagatiste puudumisel sellest loobuvad. Liikmesriigid peaksid vaatama üle oma
sotsiaalkindlustussüsteemid ning võimalusel tegema muudatused, mis tagaksid inimestele
vabatahtlikus teenistuses olemise ajal ka ravikindlustuse ning muude tagatiste säilimise.

Lugupidamisega,
(allkirjastatud digitaalselt)
Gerd Tarand
noortepoliitika juht
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