
PR\793630ET.doc PE430.366v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Kultuuri- ja hariduskomisjon

2009/0072(CNS)

22.10.2009

*
RAPORTI PROJEKT
Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 
kohta (2011)
(KOM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

Kultuuri- ja hariduskomisjon

Raportöör: Marco Scurria



PE430.366v01-00 2/18 PR\793630ET.doc

ET

PR_CNS_art55am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
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(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta kohta 
(2011)
(KOM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0254);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 308, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa 
Parlamendiga (C7-0054/2009);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni ja regionaalarengukomisjoni arvamusi (A7-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Asutamislepinguga kehtestatakse 
liidu kodakondsus, mis täiendab vastavate 
liikmesriikide kodakondsust ja on oluline 
element Euroopa integratsiooni 
tugevdamisel ja kindlustamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Kodanikuaktiivsuse innustamine on 
võtmeelement ühtekuuluvuse ja 
demokraatia arengu tugevdamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus -1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 b) Kodanikuaktiivsust edendav 
vabatahtliku tegevuse Euroopa aasta 
aitab näidata, et vabatahtlik tegevus on 
kodanikuaktiivsuse ja demokraatia tähtis 
väljendusvorm, mis viib ellu selliseid 
Euroopa väärtusi nagu solidaarsus ja 
mittediskrimineerimine ning annab seega 
panuse Euroopa ühiskonna 
harmoonilisse arengusse.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Vabatahtlik tegevus on mitteametlik
õppimise allikas, mis võimaldab arendada
kutsealaseid oskusi ja pädevusi, ja ka 
aktiivse kodanikuosaluse peamine vorm. 
Igas vanuses vabatahtlike töö on vajalik 
demokraatia arenguks, mis on üks Euroopa 

(3) Vabatahtlik tegevus on rikkalik 
mitteametliku õppimise allikas, mis 
võimaldab arendada sotsiaalseid oskusi ja 
pädevusi ning aitab kaasa solidaarsusele. 
Igas vanuses vabatahtlike töö on vajalik 
demokraatia arenguks, mis on üks Euroopa 
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Liidu aluspõhimõtteid, ja aitab kaasa 
inimressursside arendamisele ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse edendamisele.

Liidu aluspõhimõtteid. Vabatahtlik 
tegevus võib aidata kaasa isiksuse kasvule 
ja inimeste heaolule ning Euroopa 
ühiskonna harmoonilisele arengule 
solidaarsuse, sotsiaalse kaasatuse ja 
jõukuse osas.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Mõiste „vabatahtlik tegevus” 
tähendab igasugust vabatahtlikku 
tegevust, nii formaalset, mitteformaalset 
kui ka informaalset, mida isik teeb omast 
vabast tahtest, valikust ja motivatsioonist 
juhindudes ning mis ei ole seotud rahalise 
kasu saamisega. Sellest on kasu 
üksikisikust vabatahtlikule, 
kogukondadele ja kogu ühiskonnale. 
Ühtlasi on see üksikisikute ja ühenduste 
jaoks võimalus käsitleda inimlikke, 
sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid vajadusi 
ja probleeme – eriti kui nad seisavad 
silmitsi hädaolukordadega, mis võivad 
puudutada ühiskonda tervikuna – ning 
sageli tehakse seda 
mittetulundusühingute või 
kodanikualgatuste toetuseks. Vabatahtlik 
tegevus ei asenda ametialaseid ja 
tasustatud tööhõivevõimalusi, vaid annab 
sotsiaalsete ja kultuuriliste eesmärkide 
kaudu ühiskonnale lisaväärtust.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kiiresti muutuvas ühiskonnas on vaja 
tagada tõhus vabatahtlikku tegevust toetav 
infrastruktuur, et vabatahtlikus tegevuses 
saaks osaleda rohkem inimesi. Seega on 
oluline toetada üksteiselt õppimist ja heade 
tavade vahetamist ühenduse tasandil.

(4) Kiiresti muutuvas ühiskonnas on vaja 
tagada vabatahtlikule tegevusele tõhus
toetus ning rakendada meetmeid, et 
vabatahtlikus tegevuses saaks osaleda 
rohkem inimesi. Seega on oluline toetada 
üksteiselt õppimist ja heade tavade 
vahetamist ja arendamist ühenduse, 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul
tasandil, eelkõige veebiportaali loomise 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Vabatahtlikku tegevust on käsitletud 
mitmes ühenduse programmis, milles on 
keskendutud vabatahtlike liikuvusele, sh 
Euroopa vabatahtlik teenistus programmi 
„Euroopa Noored” („Aktiivsed Noored”) 
raames, elukestva õppe programm ja 
Kodanike Euroopa programm.

(12) Vabatahtlikku tegevust on käsitletud 
mitmes ühenduse programmis ja 
võrgustikus, milles on keskendutud 
liikuvusele igas vanuses inimestele 
mõeldud vabatahtliku tegevuse raames, sh 
Euroopa vabatahtlik teenistus programmi 
„Euroopa Noored” („Aktiivsed Noored”) 
raames elukestva õppe programm ja 
Kodanike Euroopa programm.

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kogu Euroopas on väga erinevat laadi 
vabatahtlikku tegevust, mida tuleks alal 
hoida ja edasi arendada.

(13) Kogu Euroopas on väga erinevat laadi 
vabatahtlikku tegevust, mida tuleks alal 
hoida ja edasi arendada, muu hulgas nt eri 
liikmesriikide vabatahtliku tegevuse 
ühenduste piiriülese võrgustiku loomise 
abil, et pakkuda alalist platvormi 
kogemuste ja heade tavade vahetuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2011. aasta nimetatakse Euroopa
vabatahtliku tegevuse aastaks (edaspidi 
„Euroopa aasta”).

2011. aasta nimetatakse
kodanikuaktiivsust edendava vabatahtliku 
tegevuse Euroopa aastaks (edaspidi 
„Euroopa aasta”).
(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Kui 
muudatusettepanek vastu võetakse, tuleb 
vastavad muudatused teha kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta üldeesmärk on edendada ja 
toetada kogemuste ja heade tavade 

Euroopa aasta üldeesmärk on edendada ja 
toetada eelkõige kogemuste ja heade tavade 
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vahetamise kaudu liikmesriikide, kohalike 
ja piirkondlike omavalitsuste ning 
kodanikuühiskonna jõupingutusi luua 
Euroopa Liidus vabatahtliku tegevuse 
jaoks soodne keskkond.

vahetamise kaudu ühenduse, 
liikmesriikide ning kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste jõupingutusi 
luua kodanikuühiskonnale Euroopa Liidus 
vabatahtliku tegevuse jaoks soodne 
keskkond ning suurendada vabatahtliku 
tegevuse nähtavust ja tõsta selle tähtsust 
Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – teine lõik – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Suurendada teadlikkust vabatahtliku 
tegevuse väärtusest ja tähtsusest –
suurendada üldist teadlikkust selle kohta, et 
vabatahtlik töö on kodanikuosaluse 
väljund, mis aitab kaasa kõikide 
liikmesriikide jaoks ühiste eesmärkide 
saavutamisele, nagu harmooniline 
sotsiaalne areng ja majanduslik
ühtekuuluvus.

4. Suurendada teadlikkust vabatahtliku 
tegevuse väärtusest ja tähtsusest –
suurendada üldist teadlikkust selle kohta, et 
vabatahtlik töö on kodanikuosaluse 
väljund, mis aitab kaasa kõikide 
liikmesriikide jaoks ühiste eesmärkide 
saavutamisele, nagu harmooniline 
sotsiaalne areng ja sotsiaalne
ühtekuuluvus, ning propageerida 
vabatahtlikku tegevust, et muuta see 
kodanike jaoks atraktiivsemaks, 
võimaldades neil seeläbi osaleda 
kodanikuühiskonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene, teine ja kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• asjaomaste uuringute ja teadustööde 
tulemuste levitamine;
• konverentsid, üritused ja algatused, et • konverentsid, üritused ja algatused, et 
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edendada arutelu ja suurendada teadlikkust 
vabatahtliku tegevuse tähtsusest ja 
väärtusest ning tõsta esile vabatahtlike 
panust;

edendada dialoogi ja suurendada 
teadlikkust vabatahtliku tegevuse tähtsusest 
ning edendada aktiivse arutelu eesmärgil 
riikidevahelisi võrgustikke;

• teabe- ja tutvustuskampaaniad peamiste 
ideede levitamiseks.

• teabe- ja tutvustuskampaaniad peamiste 
ideede levitamiseks;

• vabatahtliku tegevusega seotud 
sidusrühmade ja organisatsioonide 
Euroopa andmebaasi loomine

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriigi ülesanne on tagada, et 
eespool nimetatud asutus kaasaks suurt 
hulka sidusrühmi riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil.

Iga liikmesriigi ülesanne on tagada, et 
eespool nimetatud asutus kaasaks suurt 
hulka sidusrühmi riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil, eelkõige riikliku 
töökava/tegevuse kavandamisel ja 
Euroopa aasta elluviimise jooksul alati, 
kui see on vajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva otsuse rakendamise eelarve 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2011 kuni 31. 
detsembrini 2011 on 6 000 000 eurot.

1. Käesoleva otsuse rakendamise eelarve 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2011 kuni 31. 
detsembrini 2011 on 10 000 000 eurot.

Or. en
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt A – alapunkt 1 – esimene kuni kuues taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

• laia kõlapinnaga üritused ja foorumid 
kogemuste ja heade tavade vahetamiseks;

• laia kõlapinnaga üritused ja foorumid 
kogemuste ja heade tavade vahetamiseks, 
pöörates erilist tähelepanu mestimis- ja 
liikuvusprogrammidele;

• auhindade või auhindadeta võistlused;
• koostöö erasektoriga, 
ringhäälinguorganisatsioonide ja muu 
meediaga, kes teevad koostööd Euroopa
vabatahtliku tegevuse aastat käsitleva 
teabe levitamisel;

• koostöö erasektoriga, 
ringhäälinguorganisatsioonide ja muu 
meediaga, kes teevad koostööd
vabatahtlikku tegevust ja Euroopa aastat 
käsitleva teabe levitamisel;

• meedia jaoks kogu ühenduses 
kättesaadavate vahendite ja materjali 
väljatöötamine, et suurendada üldsuse 
huvi;

• meedia jaoks kogu ühenduses 
kättesaadavate vahendite ja materjali 
väljatöötamine, et suurendada üldsuse 
huvi;

• meetmed, millega avaldatakse Euroopa
vabatahtliku tegevuse aasta eesmärkidele 
kaasaaitavate ühenduse programmide, 
meetmete ja algatuste tulemused ning 
suurendatakse nende nähtavust;

• meetmed, millega avaldatakse Euroopa 
aasta eesmärkidele kaasaaitavate ühenduse 
programmide, meetmete ja algatuste 
tulemused ning suurendatakse nende 
nähtavust;

• Euroopa Liidu portaalis teabesaidi 
avamine, mis hõlmaks portaali vabatahtliku 
tegevusega seotud projektide elluviijate 
jaoks, et juhendada neid erinevate 
ühenduse programmide ja algatuste vallas.

• Euroopa Liidu portaalis teabesaidi 
avamine, mis hõlmaks portaali vabatahtliku 
tegevusega seotud projektide elluviijate 
jaoks, et juhendada neid erinevate 
ühenduse programmide ja algatuste vallas, 
ning millest saaks alaline platvorm eri 
sidusrühmade interaktiivseks koostööks.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt A – alapunkt 2 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- kogu ühendust hõlmavad küsitlused ja - kogu ühendust hõlmavad küsitlused ja 
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uuringud, et anda hinnang ja koostada 
aruanne Euroopa vabatahtliku tegevuse
aasta ettevalmistuse, tõhususe, mõju ja
pikaajalise järelevalve kohta.

uuringud, et anda hinnang ja koostada 
aruanne Euroopa aasta ettevalmistuse ja
mõju kohta ning luua alus selle 
pikaajaliseks järelevalveks ja 
järelmeetmeteks.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt C – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga riiklik koordineerimisasutus saab 
esitada ühenduse toetuse saamiseks ainult 
ühe taotluse. Selles Euroopa aasta 
toetamisele suunatud toetustaotluses tuleb 
kirjeldada koordineerimisasutuse töökava 
või tegevust, millele toetust taotletakse. 
Toetustaotlusele lisatakse üksikasjalik 
eelarve, kus kajastub kavandatud
algatuste/töökava kogumaksumus ning 
kaasrahastamiseks ette nähtud summa ja 
selle allikad. Ühendus võib anda toetust 
kuni 80% ulatuses üldkuludest.

Iga riiklik koordineerimisasutus saab 
esitada ühenduse toetuse saamiseks ainult 
ühe taotluse. Selles Euroopa aasta 
toetamisele suunatud toetustaotluses tuleb 
kirjeldada koordineerimisasutuse
prioriteete ja töökava või tegevust, millele 
toetust taotletakse. Toetustaotlusele 
lisatakse üksikasjalik eelarve, kus kajastub 
kavandatud tegevuse/töökava
kogumaksumus ning kaasrahastamiseks 
ette nähtud summa ja selle allikad. 
Ühendus võib anda toetust kuni 65%
ulatuses üldkuludest.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt C – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon määrab iga riikliku 
koordineerimisasutuse puhul kindlaks 
ligikaudsed summad, mille ulatuses nad 
võivad toetust saada ja taotluste esitamise 
tähtpäeva. Kriteeriumide puhul võetakse 
arvesse rahvaarvu, elukallidust ja iga 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 
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liikmesriigi jaoks kindlaks määratud 
kindlat summat miinimumtegevuse 
tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt C – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõplikud eraldatavad summad määratakse 
kindlaks iga riikliku koordineerimisasutuse
toetustaotluse alusel. Ühenduse 
kaasrahastamise ülemmäär on 80%
abikõlblikest kogukuludest.

Pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist 
koostab komisjon strateegilise 
raamdokumendi, milles sätestatakse 
artiklis 2 nimetatud eesmärkidest 
lähtuvalt Euroopa aasta tegevuse 
põhiprioriteedid. Lõplikud eraldatavad 
summad määratakse kindlaks iga riikliku 
koordineerimisasutuse toetustaotluse
hindamise alusel. Üldiste toetuste 
andmine sõltub sellest, mil määral vastab 
riikliku koordineerimisasutuse esitatud 
töökava artiklis 2 nimetatud ja 
strateegilises raamdokumendis edasi 
arendatud eesmärkidele. Komisjon võib 
vajaduse korral nõuda riikliku 
koordineerimisasutuse esitatud 
toetustaotluse muutmist. Ühenduse 
kaasrahastamise ülemmäär on 65%
abikõlblikest kogukuludest. Aasta jooksul 
võib komisjon nõuda töökava elluviimise 
olukorra kohta teavet, mis tuleks taotlusel 
teha kättesaadavaks Euroopa 
Parlamendile.

Or. en
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt C – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töökavad/tegevus sisaldab järgmist: Töökavad/tegevus sisaldab järgmist:

a) Euroopa aasta eesmärkidega seotud 
kohtumised ja üritused, sealhulgas Euroopa 
aasta ava- ja tutvustusüritused 
liikmesriikides, mis annavad meetmele 
hoogu ning valmistavad ette soodsa 
pinnase aruteludeks ja konkreetseteks 
algatusteks;

a) Euroopa aasta eesmärkidega seotud 
kohtumised ja üritused, sealhulgas Euroopa 
aasta ava- ja tutvustusüritused 
liikmesriikides, mis annavad meetmele 
hoogu ning valmistavad ette soodsa 
pinnase aruteludeks ja konkreetseteks 
algatusteks;

b) vastastikused õppeseminarid riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

b) riikliku, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi konverentsid ja temaatilised 
seminarid, mis annavad võimaluse 
üksteiselt õppimiseks ja heade tavade 
vahetamiseks;

c) teabe-, haridus- ja tutvustuskampaaniad 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, sealhulgas auhindade ja 
konkursside korraldamine;

c) teave, teadustegevus ja asjaomased 
uuringud, haridus- ja tutvustuskampaaniad 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil;

d) koostöö meediaga. d) koostöö era- ja mitteriigisektoriga ning
meediaga teabe levitamisel Euroopa aasta 
kohta ning selliste meetmete osas, mille 
eesmärgiks on pikaajaline dialoog 
vabatahtliku tegevusega seotud 
küsimustes.

Or. en
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SELETUSKIRI

Taust
Vabatahtlik tegevus on meie demokraatliku ja pluralistliku ühiskonna oluline alus. See 
väljendab pühendumist ja toetust. Vabatahtlik tegevus hõlmab kõikvõimalikke formaalseid ja 
mitteformaalseid tegevusi, millega isik tegeleb oma vabast tahtest ja huvist ning omal valikul, 
huvitumata rahalisest kasust. Sellel on märkimisväärne mõju meie ühiskonnale. Vabatahtlikud 
tegutsevad sotsiaal- ja haridussfääris, keskkonnakaitse, arengukoostöö ja kultuurivaldkonnas, 
nii kohalikul tasandil kui ka missioonidel väljaspool oma koduriiki. Otsust kuulutada välja 
Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta, et tähistada ja propageerida vabatahtlike ja nende 
organisatsioonide pühendumust ning aidata lahendada vabatahtlikku tegevust takistavaid 
probleeme – näiteks vabatahtlike hulga vähenemine ja keskendumine pikaajaliste eesmärkide 
asemel lühiajalistele projektidele –, tuleb tervitada. 

Mis tahes Euroopa aasta põhieesmärk on tõsta üldsuse teadlikust mingist teemast või 
eesmärgist ning kaasata asjaomaseid sidusrühmi mitmesugustesse Euroopa ja liikmesriikide 
tasandi ettevõtmistesse. Seega luuakse käesoleva õigusloomega seotud otsusega 
tegevusraamistik, mille kaudu saab Euroopa aastaga seotud tegevusi ellu viia, eelkõige seoses 
eelarvevahendite eraldamisega. Ettepaneku eesmärk ei ole mingil juhul kehtestada õiguslikke 
sätteid, mis on seotud vabatahtliku tegevusega, vabatahtlikega või nende organisatsioonidega 
või nende sotsiaalse, õigusliku või rahalise staatusega, mis liikmesriigiti oluliselt erineb.

Parlament nõudis Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta väljakuulutamist 2008. aasta 
deklaratsioonis1. Komisjon esitas ettepaneku 2009. aasta juunis. 2010. aasta eelarves 
kavandab komisjon ettevalmistustöid, mis peaksid sillutama teed aasta enda jaoks.

Õiguslik alus ja menetlus
Komisjon otsustas võtta algatuse aluseks EÜ asutamislepingu artikli 308. See artikkel 
tähendab nõuandemenetlust, mille kohaselt nõukogu peab ootama ära parlamendi seisukoha –
see võib olla positiivne või negatiivne ja soovi korral sisaldada muudatusettepanekuid –, enne 
kui ta saab akti ühehäälselt vastu võtta. Käesoleval juhul mõjutab olukorda märkimisväärselt 
Lissaboni lepingu sätete oodatav jõustumine, mille tulemusena muutuks menetlus 
nõuandemenetlusest nõusolekumenetlusest (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 352). 
Nõusolekumenetluse alusel peaks parlament ettepaneku heaks kiitma, enne kui nõukogu saab 
lõppakti vastu võtta (ühehäälselt). Kui aga parlament hääletab ettepaneku vastu, ei saa akti 
vastu võtta.
Õigusliku aluse valik on mõistetamatu, arvestades et mitu varasemat otsust Euroopa aasta 
kohta on vastu võetud kaasotsustamismenetluse teel. Pärast nõupidamist parlamendi 
õigusteenistusega, arutelusid parlamendikomisjonis ning esimest kohtumist eesistujariigi 
Rootsi esindajaga, kaldub raportöör esialgu aktsepteerima artiklit 308 akti õigusliku alusena ja 
nõuandemenetluse kasutamist. Eelkõige seetõttu, et mis tahes teine lepingu artikkel 
kitsendaks paratamatult meetme kohaldamisala. See tähendaks, et ei käsitletaks kõiki 
vabatahtliku tegevuse liike, vaid tuleks piirduda näiteks vabatahtliku tegevusega hariduse 
valdkonnas. Parlament ei ole sellest huvitatud. 

                                               
1 Kirjalik deklaratsioon 0030/2008, 15. juuli 2008.



PR\793630ET.doc 17/18 PE430.366v01-00

ET

Eesmärgid, rakendamine ja eelarve
Eelarve suurus on praegu 6 miljonit eurot. Täiendavate tegevuste rahastamiseks võib kasutada 
teisi ELi programme. 2010. aasta ettevalmistava tegevuse eelarve on 2 miljonit eurot, kuid 
need kaks pole omavahel formaalselt seotud. 

On nimetatud neli eesmärki, mida ettepanekuga tahetakse saavutada:
1. Luua vabatahtlikku tegevust soodustav keskkond.
2. Anda vabatahtliku tegevuse organiseerijatele võimalus parandada vabatahtliku 

tegevuse kvaliteeti.
3. Tunnustada vabatahtlikku tegevust.
4. Tõsta teadlikkust vabatahtliku tegevuse tähtsusest.

Neid eesmärke aitavad saavutada järgmised algatused:
 kogemuste ja heade tavade vahetamine;
 uuringuid ja teadustöö;
 konverentsid, arutelu edendamise ja teadlikkuse tõstmise üritused;
 teabe- ja edenduskampaaniad.

Need algatused peaksid toimuma nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikides (riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil).

Selleks, et kaasata liikmesriigid ja koordineerida liikmesriikide tegevust ELi tasandi 
tegevusega, peaks iga liikmesriik määrama riikliku koordineerimisasutuse, mis koordineerib 
liikmesriikide tegevust. Riiklik asutus peaks koostama töö- või tegevuskava. EL kaasrahastab 
asutuse tegevust vastavalt liikmesriigi elanikkonna suurusele ja elukallidusele ning vastavalt 
töökavale. Riiklike algatuste kaasrahastamine võib ulatuda 80%ni kogumaksumusest. See on 
maksimaalne kaasrahastamine, mida ELi finantsmäärus võimaldab. 

Raportööri soovitavad muudatusettepanekud:

Eelarve (artikkel 7)
6 miljonit eurot ei ole piisav seatud eesmärkide saavutamiseks (Euroopa vaesusevastase 
võitluse ja sotsiaalse kaasatuse aasta (2010) eelarve on 17 miljonit eurot). Tegevuse 
rahastamiseks võib kasutada teisi programme, kuid see võtaks ära nende programmide raha, 
mida võiks kasutada mujal. Seepärast on vaja suurendada eelarvet 10 miljoni euroni, et 
suurendada Euroopa aasta mõju.

Eesmärgid (artikkel 2)
Tuleks rõhutada asjaolu, et aasta peaks tõstma teadlikkust vabatahtliku tegevuse tähtsusest
Euroopa ühiskonnale. Samuti tuleks selgemalt väljendada eesmärki teha vabatahtlik tegevus 
inimestele atraktiivsemaks.

Algatused (artikkel 3)
Raportöör ei pea uuringute tulemuste levitamist prioriteediks, eriti arvestades, et komisjon 
avaldab 2009. aasta lõpus olulise uuringu vabatahtliku tegevuse kohta. Selle raha eest tuleks 
luua hoopis vabatahtlike ja nende organisatsioonide andmebaas, mis oleks interaktiivne ja 
kõikidele sidusrühmadele kättesaadav, mis jääks alles ka pärast Euroopa aastat ja millest 
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saaks asjast huvitatud isikute ja organisatsioonide abivahend kõikjal ELis.

Riikliku koordineerimisasutuse roll ja riiklike algatuste määratlus (artikkel 4, lisa)
EL tagab riiklike algatuste kaasrahastamise. Vastutasuks võib eeldada, et liikmesriigid 
püüdlevad otsuses nimetatud eesmärkide poole. Seni on liikmesriikide algatuste määratlus 
üsna ähmane. Seepärast tuleb lisa täiendada, lisades selgemad eeskirjad liikmesriikide 
tegevuse kohta, mida EL peaks kaasrahastama.
Riikliku koordineerimisasutuse ülesanne on suunata ELi vahendid riiklikele algatustele ja 
koordineerida riiklikke algatusi. Asutus esitab komisjonile töökava. Töökava tuleks enne 
toetuse lõpliku suuruse üle otsustamist nõuetekohaselt hinnata. Tuleks veenduda, et riiklik 
asutus teeb koostööd asjaomaste sidusrühmadega juba kavandamise etapis. Tuleks tugevdada 
ka aruandlust, kuna komitoloogiamenetlust pole praegu ette nähtud.

Kaasrahastamise maksimummäär (lisa)
Riiklike meetmete ELi poolne kaasrahastamine võib ulatuda 80%ni. See on maksimummäär, 
mida ELi finantseeskirjad võimaldavad. ELi poolse rahastamise osakaalu vähendades saab 
ette võtta rohkem tegevusi. Seepärast teeb raportöör ettepaneku piirata riiklike algatuste ELi 
poolset rahastamist 65%ni.

Pealkiri ja põhjendused
Parlamendi õigusteenistus osutas asjaolule, et artikli 308 kasutamist on vaja paremini 
põhjendada. Samuti tuleb ettepanek viia paremini kooskõlla volitustega, mis aluslepingud 
ELile annavad. Seepärast on esitatud mitu muudatusettepanekut pealkirja ja teatavate 
põhjenduste muutmiseks.


