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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodesta (2011)
(KOM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0254),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on 
kuullut parlamenttia (C7-0054/2009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Perustamissopimuksessa luodaan 
unionin kansalaisuus, joka täydentää 
jäsenvaltion kansalaisuutta ja on tärkeä 
tekijä Euroopan yhdentymisprosessin 
lujittamisessa ja turvaamisessa.

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Aktiivisen kansalaisuuden 
edistäminen on keskeistä 
yhteenkuuluvuuden ja 
demokratiakehityksen vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan -1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 b) "Euroopan aktiivista 
kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistyön 
teemavuosi" korostaa, että vapaaehtoistyö 
on aktiivisen kansalaisuuden ja 
demokratian keskeinen ilmentäjä, koska 
siinä sovelletaan käytäntöön 
eurooppalaisia arvoja, kuten 
solidaarisuutta ja syrjimättömyyttä, ja 
myötävaikutetaan näin Euroopan 
yhteiskuntien sopusointuiseen 
kehitykseen.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vapaaehtoistyö on epävirallinen 
oppimiskokemus, jonka avulla voi paitsi
kehittää ammatillisia taitoja ja osaamista 

(3) Vapaaehtoistyö on arvokas
epävirallinen oppimiskokemus, jonka 
avulla voi kehittää sosiaalisia taitoja ja 
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myös vaikuttaa aktiivisesti kansalaisena. 
Kaikenikäisten vapaaehtoistyöntekijöiden 
toiminta on ensiarvoisen tärkeää 
demokratian – yhden Euroopan unionin 
perusperiaatteista – kehittymiselle, ja se 
edistää inhimillisten voimavarojen 
kehittämistä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta.

valmiuksia ja joka edistää solidaarisuutta. 
Kaikenikäisten vapaaehtoistyöntekijöiden 
toiminnalla on keskeinen merkitys 
Euroopan unionin perusperiaatteisiin 
kuuluvan demokratian kehittymiselle. 
Vapaaehtoistyöllä voidaan vaikuttaa 
yksilöiden henkilökohtaiseen kehitykseen 
ja hyvinvointiin sekä Euroopan 
yhteiskuntien sopusointuiseen 
solidaarisuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
vaurautta edistävään kehitykseen.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) 'Vapaaehtoistyö' tarkoittaa 
kaikenlaista vapaaehtoista toimintaa, joka 
voi olla virallista, vapaamuotoista tai 
epävirallista ja jota toteutetaan omasta 
vapaasta tahdosta, halusta ja 
motivaatiosta ilman 
ansaitsemistarkoitusta. Vapaaehtoistyö 
hyödyttää yksittäistä 
vapaaehtoistyöntekijää, yhteisöjä ja koko 
yhteiskuntaa. Lisäksi yksilöt ja yhteisöt 
voivat sen avulla toimia inhimillisten ja 
sosiaalisten sekä ympäristöön liittyvien 
tarpeiden tyydyttämiseksi ja ongelmien 
ratkaisemiseksi erityisesti silloin, kun 
heiltä pyydetään apua hätätilanteessa, 
joka voi koskea koko yhteiskuntaa, ja sitä 
tehdään usein voittoa tavoittelemattoman 
järjestön tai yhteisöllisen aloitteen 
tukemiseksi. Vapaaehtoistyö ei korvaa 
ammatillisia ansiotyömahdollisuuksia, 
mutta se hyödyttää yhteiskuntaa, koska 
sillä on sosiaalisia ja kulttuurisia 
tavoitteita.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Nopeasti muuttuvissa yhteiskunnissa 
vapaaehtoistyötä tukevien 
infrastruktuurien tehokkuus on 
varmistettava, jotta useammat ihmiset 
voivat osallistua toimintaan. Sen vuoksi on 
tärkeää tukea vertaisoppimista ja hyvien 
toimintatapojen vaihtoa yhteisön tasolla.

(4) Nopeasti muuttuvissa yhteiskunnissa 
on varmistettava, että vapaaehtoistyötä 
tuetaan tehokkaasti ja toimitaan sen 
edistämiseksi, jotta useammat ihmiset 
voivat osallistua toimintaan. Sen vuoksi on 
tärkeää tukea vertaisoppimista ja hyvien 
toimintatapojen vaihtoa ja kehittämistä
yhteisön tasolla sekä kansallisesti, 
alueellisesti ja paikallisesti, erityisesti 
perustamalla internet-portaali.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Vapaaehtoistyö kuuluu osana useisiin 
yhteisön ohjelmiin, joissa korostetaan 
liikkuvuutta vapaaehtoistyössä; näitä ovat 
esimerkiksi nuorisotoimintaohjelman 
nuorten eurooppalainen vapaaehtoistyö -
ohjelma, elinikäisen oppimisen 
toimintaohjelma ja kansalaisten Eurooppa -
ohjelma.

(12) Vapaaehtoistyö kuuluu osana useisiin 
yhteisön ohjelmiin ja verkostoihin, joissa 
korostetaan kaikenikäisten henkilöiden
liikkuvuutta vapaaehtoistyössä; näitä ovat 
esimerkiksi nuorisotoimintaohjelman 
nuorten eurooppalainen vapaaehtoistyö -
ohjelma, elinikäisen oppimisen 
toimintaohjelma ja kansalaisten Eurooppa -
ohjelma.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Euroopassa toteutetaan monenlaista 
vapaaehtoistoimintaa, joka pitäisi säilyttää 
ja jota pitäisi kehittää.

(13) Euroopassa toteutetaan monenlaista 
vapaaehtoistoimintaa, joka pitäisi säilyttää 
ja jota pitäisi kehittää muun muassa
luomalla eri jäsenvaltioiden 
vapaaehtoisjärjestöjen rajat ylittävä 
verkosto, joka toimisi pysyvänä 
kokemusten ja parhaiden toimintatapojen 
vaihdon foorumina.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Nimetään vuosi 2011 ”Euroopan 
vapaaehtoistyön teemavuodeksi”, 
jäljempänä ’teemavuosi’.

Nimetään vuosi 2011 "Euroopan aktiivista 
kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistyön 
teemavuodeksi", jäljempänä 'teemavuosi'.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, 
vastaavat muutokset on tehtävä koko 
tekstiin.)

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Teemavuoden tarkoituksena on erityisesti 
kokemusten ja hyvien toimintatapojen 

Teemavuoden tarkoituksena on erityisesti 
kokemusten ja hyvien toimintatapojen 
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vaihdon kautta edistää ja tukea 
jäsenvaltioiden, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten sekä 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä luoda 
suotuisat olosuhteet vapaaehtoistyölle
Euroopan unionissa. 

vaihdon kautta edistää ja tukea yhteisön,
jäsenvaltioiden sekä paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten pyrkimyksiä 
luoda kansalaisyhteiskunnalle 
vapaaehtoistyötä suosivat olosuhteet ja 
lisätä vapaaehtoistyön näkyvyyttä ja 
merkitystä Euroopan unionissa.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vapaaehtoistyön arvon ja merkityksen 
tunnetuksi tekeminen. Tehdään yleisesti 
tunnetuksi vapaaehtoistyön merkitystä 
kansalaisvaikuttamisena, joka vaikuttaa 
kaikkia jäsenvaltioita askarruttaviin 
kysymyksiin, kuten yhteiskunnan 
sopusointuiseen kehitykseen ja 
taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen.

4. Vapaaehtoistyön arvon ja merkityksen 
tunnetuksi tekeminen – Tehdään yleisesti 
tunnetuksi vapaaehtoistyön merkitystä 
kansalaisvaikuttamisena, joka vaikuttaa 
kaikkia jäsenvaltioita askarruttaviin 
kysymyksiin, kuten yhteiskunnan 
sopusointuiseen kehitykseen ja 
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, ja 
edistetään vapaaehtoistyötä sen 
houkuttelevuuden lisäämiseksi, jotta siitä 
voidaan tehdä osa kansalaistoimintaa.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1–3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

• vapaaehtoistyöhön liittyvistä selvityksistä 
ja tutkimuksista saatujen tulosten 
levittäminen
• konferenssit, tapahtumat ja aloitteet, joilla 
edistetään keskustelua ja lisätään 
tietoisuutta vapaaehtoistyön arvosta ja 

• konferenssit, tapahtumat ja aloitteet, joilla 
edistetään vuoropuhelua ja lisätään 
tietoisuutta vapaaehtoistyön arvosta ja 
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merkityksestä ja joissa annetaan 
tunnustusta vapaaehtoistyöntekijöiden 
toiminnalle

merkityksestä ja edistetään rajat ylittäviä 
verkostoja aktiivisen keskustelun 
mahdollistamiseksi;

• tiedotus- ja edistämiskampanjat, joilla 
levitetään keskeisiä viestejä.

• tiedotus- ja edistämiskampanjat, joilla 
levitetään keskeisiä viestejä;
• eurooppalaisen vapaaehtoistoimijoiden 
ja -järjestöjen tietokannan luominen.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
sidosryhmät osallistuvat asianmukaisesti 
edellä mainitun elimen toimintaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
sidosryhmät osallistuvat asianmukaisesti 
edellä mainitun elimen toimintaan
erityisesti kansallisten työohjelmien ja 
toimien suunnitteluvaiheessa ja aina 
tarvittaessa teemavuoden toteutuksen 
aikana.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän päätöksen 
täytäntöönpanobudjetti 1 päivän 
tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 
2011 väliseksi ajaksi on 6 000 000 euroa.

1. Tämän päätöksen 
täytäntöönpanobudjetti 1 päivän 
tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 
2011 väliseksi ajaksi on 10 000 000 euroa.

Or. en
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Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Liite – A kohta – 1 alakohta – 1–6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

• näkyvät tapahtumat ja foorumit, joissa 
vaihdetaan tietoja ja hyviä toimintatapoja

• näkyvät tapahtumat ja foorumit, joissa 
vaihdetaan tietoja ja hyviä toimintatapoja 
ja annetaan etusija 
ystävyyskaupunkitoimintaan ja 
liikkuvuuteen liittyville ohjelmille;

• kilpailut (palkinnoilla tai ilman)
• yhteistyö yksityisen sektorin, 
yleisradioyhtiöiden ja muiden 
tiedotusvälineiden kanssa teemavuotta 
koskevan tiedon levittämiseksi

• yhteistyö yksityisen sektorin, 
yleisradioyhtiöiden ja muiden 
tiedotusvälineiden kanssa vapaaehtoistyötä 
ja teemavuotta koskevan tiedon 
levittämiseksi;

• koko yhteisön alueella tiedotusvälineiden 
saatavilla olevan materiaalin tuottaminen 
yleisön mielenkiinnon herättämiseksi

• koko yhteisön alueella tiedotusvälineiden 
saatavilla olevan materiaalin tuottaminen 
yleisön mielenkiinnon herättämiseksi;

• toimenpiteet teemavuoden tavoitteita 
edistävien yhteisön ohjelmien, toimien ja 
aloitteiden tulosten tunnetuksi tekemiseksi 
ja niiden näkyvyyden parantamiseksi

• toimenpiteet teemavuoden tavoitteita 
edistävien yhteisön ohjelmien, toimien ja 
aloitteiden tulosten tunnetuksi tekemiseksi 
ja niiden näkyvyyden parantamiseksi;

• tiedotussivuston perustaminen Europa-
palvelimelle, mukaan luettuna portaali 
vapaaehtoistyöhankkeiden vetäjien 
opastamiseksi asiaan liittyvissä yhteisön 
ohjelmissa ja aloitteissa.

• tiedotussivuston perustaminen Europa-
palvelimelle, mukaan luettuna eri 
toimijoiden vuorovaikutuksen ja 
yhteistyön mahdollistava pysyväksi 
tarkoitettu portaali 
vapaaehtoistyöhankkeiden vetäjien 
opastamiseksi asiaan liittyvissä yhteisön 
ohjelmissa ja aloitteissa.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Liite – A kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– yhteisön laajuiset selvitykset ja – yhteisön tason selvitykset ja tutkimukset, 
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tutkimukset, joilla arvioidaan teemavuoden 
valmistelua, tehoa, vaikutuksia ja 
pitemmän aikavälin seurantaa sekä 
raportoidaan näistä aiheista.

joilla arvioidaan teemavuoden valmistelua, 
tehoa ja vaikutuksia, valmistellaan sen
pitemmän aikavälin seurantaa ja 
jatkotoimia sekä raportoidaan näistä 
aiheista.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
Liite – C kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansalliset koordinaattorit toimittavat
koonnetun hakemuksen yhteisön rahoitusta 
varten. Rahoitushakemukseen on 
sisällyttävä kuvaus rahoitettavasta 
työohjelmasta tai toimesta, jolla
teemavuotta edistetään. Siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen talousarvio, josta 
selviävät ehdotettujen 
aloitteiden/työohjelman 
kokonaiskustannukset ja muun rahoituksen 
lähteet ja määrä. Yhteisön tuki kattaa 
enintään 80 prosenttia
kokonaiskustannuksista.

Kukin kansallinen koordinointielin 
toimittaa koonnetun hakemuksen yhteisön 
rahoitusta varten. Rahoitushakemukseen on 
sisällyttävä kuvaus koordinointielimen 
prioriteeteista ja rahoitettavasta 
työohjelmasta tai toimista, joilla
teemavuotta edistetään. Siihen on liitettävä 
yksityiskohtainen talousarvio, josta 
selviävät ehdotettujen toimien/työohjelman 
kokonaiskustannukset ja muun rahoituksen 
lähteet ja määrä. Yhteisön tuki kattaa 
enintään 65 prosenttia
kokonaiskustannuksista.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
Liite – C kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa kansallisille 
koordinointielimille varatun tuen 
ohjeelliset määrät ja hakemusten jättämisen 
lopullisen määräajan. Toimien 
vähimmäistason takaamiseksi kriteereissä 
olisi huomioitava väestön määrä, 

Komissio vahvistaa kullekin kansalliselle 
koordinointielimelle varatun tuen 
ohjeelliset määrät ja hakemusten jättämisen 
lopullisen määräajan. Toimien 
vähimmäistason takaamiseksi kriteereissä 
olisi huomioitava väestön määrä, 
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elinkustannukset ja kiinteän tuen määrä 
jäsenvaltioittain.

elinkustannukset ja kiinteän tuen määrä 
jäsenvaltioittain.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
Liite – C kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lopulliset tuen määrät määräytyvät 
kansallisten koordinointielinten 
toimittamien yksittäisten hakemusten 
pohjalta. Yhteisö voi myöntää rahoitusta 
enintään 80 prosenttia tukikelpoisten 
kustannusten kokonaismäärästä.

Tämän päätöksen hyväksymisen jälkeen 
komissio laatii strategisen puiteasiakirjan, 
jossa määritellään 2 artiklassa säädettyjen 
tavoitteiden mukaisesti teemavuoden 
toteutuksen keskeiset painopisteet.
Lopulliset tuen määrät määräytyvät 
kansallisten koordinointielinten 
toimittamien yksittäisten hakemusten 
arvioinnin pohjalta. Yleisavustusten 
myöntäminen riippuu siitä, missä määrin 
2 artiklassa säädetyt ja strategisessa 
puiteasiakirjassa edelleen kehitellyt 
tavoitteet on otettu huomioon kansallisen 
koordinointielimen esittämässä 
työohjelmassa. Komissio voi tarvittaessa 
pyytää muutoksia kansallisten 
koordinaattoreiden esittämiin 
tukihakemuksiin. Yhteisö voi myöntää 
rahoitusta enintään 65 prosenttia
tukikelpoisten kustannusten 
kokonaismäärästä. Teemavuoden aikana 
komissio voi pyytää tietoja siitä, miten 
työohjelman toteuttaminen on edistynyt, 
ja työohjelman on pyydettäessä oltava 
Euroopan parlamentin saatavilla.

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
Liite – C kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Työohjelmia/aloitteita ovat: Työohjelmia/aloitteita ovat:

a) teemavuoden tavoitteisiin liittyvät 
kokoukset ja tapahtumat, mukaan luettuna 
kansalliset tapahtumat, joilla teemavuosi 
avataan ja sitä tehdään tunnetuksi ja joilla 
luodaan pohjaa muulle toiminnalle sekä 
tarjotaan tilaisuuksia keskustelulle 
konkreettisista aloitteista

a) teemavuoden tavoitteisiin liittyvät 
kokoukset ja tapahtumat, mukaan luettuna 
kansalliset tapahtumat, joilla teemavuosi 
avataan ja sitä tehdään tunnetuksi ja joilla 
luodaan pohjaa muulle toiminnalle sekä 
tarjotaan tilaisuuksia keskustelulle 
konkreettisista aloitteista

b) kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
keskinäisen oppimisen seminaarit

b) kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
konferenssit ja teemakohtaiset seminaarit, 
jotka mahdollistavat vertaisoppimisen ja 
hyvien toimintatapojen vaihdon

c) kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
tiedotus-, koulutus- ja edistämiskampanjat, 
mukaan luettuna palkinnot ja kilpailut

c) tiedottaminen, tutkimustoiminta ja sen 
yhteydessä tehtävät tutkimukset sekä 
koulutus- ja edistämiskampanjat, jotka 
toteutetaan kansallisesti, alueellisesti ja 
paikallisesti

d) yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa. d) yhteistyö yksityissektorin ja muiden 
kuin valtiollisten toimijoiden sekä
tiedotusvälineiden kanssa teemavuotta 
koskevan tiedon levittämisessä ja 
sellaisten toimien toteuttamisessa, joiden 
tarkoituksena on saada aikaan 
pitkäaikaista keskustelua 
vapaaehtoistyöhön liittyvistä aiheista. 

Or. en
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PERUSTELUT

Perusperiaatteet
Vapaaehtoistyö on demokraattisten ja moniarvoisten yhteiskuntiemme tärkeä tukipilari. Se 
ilmentää aktiivista sitoutumista ja tukea. Vapaaehtoistyö tarkoittaa kaikentyyppistä 
vapaaehtoista toimintaa, joka voi olla virallista tai epävirallista ja jota toteutetaan 
vapaaehtoistyöntekijän omasta vapaasta tahdosta, halusta ja motivaatiosta ilman 
ansaitsemistarkoitusta. Sen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat huomattavat. 
Vapaaehtoistyöntekijät toimivat paikallisesti tai kotimaansa ulkopuolella sosiaalityön, 
koulutuksen, ympäristönsuojelun, kehitysyhteistyön ja kulttuurin alalla. Vapaaehtoistyön 
teemavuosi on tervetullut aloite, jonka avulla voidaan antaa tunnustusta ja edistää 
vapaaehtoistyöntekijöiden ja -järjestöjen sitoutumista ja osaltaan auttaa vastaamaan 
vapaaehtoistyön kohtaamiin haasteisiin, kuten vapaaehtoistyöntekijöiden määrän 
väheneminen tai siirtyminen pitkäaikaisista sitoumuksista lyhytaikaisiin erityishankkeisiin.

Teemavuoden perusajatus on lisätä yleisön tietoisuutta tietystä asiasta tai aiheesta ja saada eri 
toimijoita osallistumaan monenlaisiin eri tapahtumiin Euroopan tasolla ja jäsenvaltioissa. 
Niinpä tässä päätösehdotuksessa luodaan toimintakehys, jonka avulla teemavuosi ja erityisesti 
määrärahojen jako voidaan toteuttaa. Ehdotuksen tarkoituksena ei mitenkään ole antaa 
oikeudellisia määräyksiä vapaaehtoistyöstä, -työntekijöistä tai -järjestöistä eikä näiden 
yhteiskunnallisesta asemasta tai jäsenvaltioiden välillä suuresti vaihtelevista oikeudellisista tai 
taloudellisista edellytyksistä. 

Parlamentti vaati vuonna 2008 antamassaan kirjallisessa kannanotossa vapaaehtoistyön 
teemavuoden1 järjestämistä. Komissio esitti ehdotuksensa kesäkuussa 2009. Vuoden 2010 
talousarvioon komissio suunnittelee otettaviksi teemavuoden valmistelutoimet.

Oikeusperusta ja menettely
Komissio on valinnut aloitteen oikeusperustaksi EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan. 
Artiklassa edellytetään kuulemismenettelyä, jonka mukaisesti neuvosto antaa säädöksen 
yksimielisesti parlamentin ilmaistua kantansa – myönteisen tai kielteisen, tarkistuksilla tai 
ilman. Tässä nimenomaisessa tapauksessa tilanteeseen vaikuttaa voimakkaasti Lissabonin 
sopimuksen määräysten voimaantulo lähitulevaisuudessa, koska sopimuksen mukaisesti 
kuulemismenettely korvataan hyväksyntämenettelyllä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 352 artikla). Hyväksyntämenettelyn mukaisesti parlamentin olisi hyväksyttävä 
ehdotus ennen kuin neuvosto voi hyväksyä lopullisen säädöksen (yksimielisesti). Jos 
parlamentti kuitenkin päättää äänestää ehdotusta vastaan, säädöstä ei voida hyväksyä.
Oikeusperustan valinta oli kaikkea muuta kuin selvä asia erityisesti sen vuoksi, että 
aikaisemmin monet eurooppalaiset teemavuodet on hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä. 
Parlamentin oikeudellista yksikköä kuultuaan ja valiokunnassa käydyn keskustelun sekä 
Ruotsin puheenjohtajavaltion ensimmäisen tapaamisen jälkeen esittelijä on myöntyväinen 
hyväksymään 308 artiklan tämän säädöksen oikeusperustaksi ja hyväksymään toistaiseksi 
kuulemismenettelyn. Tämä sen vuoksi, että mikä tahansa muu perussopimuksen artikla 
väistämättä kaventaisi toiminnan laajuutta. Vapaaehtoistyön kaikkia puolia ei tässä 

                                               
1 Kirjallinen kannanotto 0030/2008, 15.7.2008.
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tapauksessa voitaisi käsitellä, vaan toiminta olisi rajattava esimerkiksi vain koulutuksen alan 
vapaaehtoistyöhön. Tämä ei olisi parlamentin etujen mukaista.

Tavoitteet, toteutus ja määrärahat
Määrärahoja on tällä hetkellä käytettävissä 6 miljoonaa euroa. Lisätoimiin voidaan saada 
rahoitusta muista EU:n ohjelmista. Teemavuotta valmisteleviin vuoden 2010 
valmistelutoimiin on varattu 2 miljoonan euron määrärahat, mutta nämä eri määrärahat eivät 
ole muodollisesti kytköksissä toisiinsa.

Ehdotuksessa määritellään neljä tavoitetta:
1. suotuisan toimintaympäristön luominen vapaaehtoistyölle
2. vapaaehtoistyön järjestäjien vaikutusvallan lisääminen vapaaehtoistyön laadun 

parantamiseksi
3. tunnustuksen antaminen vapaaehtoistyölle
4. tietoisuuden lisääminen vapaaehtoistyön merkityksestä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on määrä toteuttaa seuraavanlaisia toimia:
 kokemusten ja parhaiden käytänteiden vaihto
 tutkimukset
 konferenssit ja tapahtumat, joilla edistetään keskustelua ja lisätään tietoisuutta
 tiedotus- ja edistämiskampanjat.

Toimet on tarkoitus toteuttaa sekä Euroopan tasolla että jäsenvaltioissa (kansallisesti, 
alueellisesti ja paikallisesti).

Jotta jäsenvaltiot voivat osallistua ja jotta jäsenvaltioiden ja EU:n toimia voidaan koordinoida, 
kunkin jäsenvaltion on nimitettävä kansallinen koordinointielin jäsenvaltioissa toteutettavien 
toimien koordinointia varten. Kansallisen elimen oletetaan valmistelevan työohjelman tai 
toimintasuunnitelman. Se saa EU:lta yhteisrahoitusta, joka määräytyy jäsenvaltion väkiluvun 
ja elinkustannusten sekä työohjelman perusteella. EU:n yhteisrahoituksen osuus kansallisten 
aloitteiden rahoituksesta voi olla korkeintaan 80 % kokonaiskustannuksista. Tämä on korkein 
EU:n varainhoitoasetuksen sallima yhteisrahoitusosuus.

Esittelijän ehdottamat tarkistukset

Talousarvio (7 artikla)
Teemavuoden tavoitteita ei voida saavuttaa 6 miljoonalla eurolla (köyhyyden torjunnan ja 
sosiaalisen osallisuuden teemavuoden talousarvio on 17 miljoonaa euroa). Muita ohjelmia 
tosin voitaisiin lisäksi käyttää toiminnan rahoittamiseen, mutta tämä merkitsisi näiden 
ohjelmien muihin tarkoituksiin käytettävissä olevien varojen vähentymistä. Teemavuoden 
vaikuttavuuden tehostamiseksi on tämän vuoksi on välttämätöntä lisätä määrärahoja 10 
miljoonaan euroon. 

Tavoitteet (2 artikla)
On korostettava, että teemavuoden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta vapaaehtoistoiminnan 
merkityksestä eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Olisi myös tuotava selkeämmin esille, että 
tavoitteena on tehdä vapaaehtoistyöstä houkuttelevampaa. 
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Aloitteet (3 artikla)
Esittelijä ei pidä tutkimustulosten levittämistä ensisijaisena erityisesti sen vuoksi, että 
komissio aikoo jo julkaista merkittävän tutkimuksen vapaaehtoistyöstä vuoden 2009 lopulla.
Sen sijaan varat tulisi käyttää sellaisen interaktiivisen vapaaehtoistyöntekijöiden ja -
järjestöjen tietokannan perustamiseen, joka olisi kaikkien toimijoiden käytettävissä myös
teemavuoden jälkeen ja josta tulisi asiasta kiinnostuneiden yksittäisten ihmisten ja järjestöjen 
tiedonhakupaikka kaikkialla EU:ssa.

Kansallisen koordinointielimen rooli ja kansallisten aloitteiden määrittely (4 artikla, liite)
EU myöntää yhteisrahoitusta kansallisille aloitteille. Vastapalveluksi jäsenvaltioiden voidaan 
odottaa ottavan huomioon päätöksessä määritellyt tavoitteet. Toistaiseksi kansalliset aloitteet 
on määritelty varsin epämääräisesti. Sen vuoksi liitettä on tarkistettava selventämällä sääntöjä 
siitä, minkälaiselle jäsenvaltioissa järjestettävälle toiminnalle on tarkoitus myöntää 
yhteisrahoitusta. 
Kansallinen koordinointielin vastaa EU:n varojen kohdentamisesta kansallisiin aloitteisiin ja 
koordinoi näitä aloitteita. Se esittää työohjelman komissiolle. Työohjelmaa olisi arvioitava 
huolellisesti ennen kuin päätetään lopullisen avustuksen suuruudesta. Olisi varmistettava, että 
kansallinen koordinointielin toimii yhteistyössä asianomaisten sidosryhmien kanssa jo 
suunnitteluvaiheessa. Myös raportointia olisi tehostettava, erityisesti koska tässä vaiheessa ei 
suunnitella komiteamenettelyä.

Yhteisrahoituksen enimmäismäärä (liite)
EU:n osuus kansallisten toimien yhteisrahoituksessa voi olla enintään 80 %. Tämä on korkein 
EU:n varainhoitomääräysten sallima määrä. Toimintaa voitaisiin järjestää enemmän, jos muun 
kuin EU:n rahoituksen osuutta lisättäisiin. Siksi esittelijä ehdottaa, että EU:n rahoitusosuutta 
kansallisissa aloitteissa laskettaisiin 65 prosenttiin.

Nimi ja johdanto-osan kappaleet
Parlamentin oikeudellinen yksikkö huomautti, että 308 artiklan käyttöä olisi perusteltava 
tarkemmin. Ehdotuksen olisi myös vastattava paremmin perussopimuksissa EU:lle 
määriteltyä toimivaltaa. Sen vuoksi ehdotuksen nimen ja johdanto-osan kappaleiden 
muuttamiseksi on esitetty useita tarkistuksia. 


