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PR_CNS_art55am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.)
(COM(2009)0254 – C7-0054 – 2009/0072(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0254),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl 
konsultacijos (C7-0054/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Regioninės plėtros komiteto nuomones 
(A7-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) Sutartimi sukuriama Sąjungos 
pilietybė, kuri papildo atitinkamų 
valstybių narių nacionalinę pilietybę ir 
yra svarbus aspektas stiprinant bei 
užtikrinant Europos integracijos procesą.

Or. en
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) Aktyvaus pilietiškumo skatinimas 
yra esminis sanglaudos stiprinimo ir 
demokratijos plėtojimo aspektas.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
-1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1b) „Europos savanoriškos veiklos, 
kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, 
metai“ padės pabrėžti, kad savanoriška 
veikla yra svarbi aktyvaus pilietiškumo bei 
demokratijos išraiškos forma, padedanti 
įgyvendinti Europos vertybes, pavyzdžiui, 
solidarumą bei nediskriminavimą, ir taip 
prisidedanti prie darnaus Europos 
visuomenių vystymosi.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Savanoriška veikla – neformalus 
mokymasis, suteikiantis galimybę ugdyti 
tiek profesinius įgūdžius, tiek gebėjimus, 
ir svarbiausia aktyvaus piliečių 
dalyvavimo išraiška. Visų amžiaus grupių 
savanorių vykdoma veikla yra svarbi 

(3) Savanoriška veikla suteikia daug 
neformaliojo mokymosi patirties, kuri 
padeda plėtoti socialinius įgūdžius bei
gebėjimus ir didina solidarumą. Visų 
amžiaus grupių savanorių vykdoma veikla 
yra svarbi demokratijos, kuri yra vienas iš 
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demokratijos raidai, ji yra vienas iš 
pamatinių Europos Sąjungos principų, ja 
prisidedama prie žmogiškųjų išteklių 
plėtojimo ir socialinės sanglaudos.

pamatinių Europos Sąjungos principų,
plėtojimui. Savanoriška veikla galima 
prisidėti prie žmonių asmeninio augimo ir
gerovės, taip pat prie darnaus Europos 
visuomenių vystymosi solidarumo,
socialinės įtraukties ir gerovės srityse.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Sąvoka „savanoriška veikla“ reiškia 
visų rūšių savanorišką veiklą (formaliąją, 
neformaliąją ar neinstitucinę), kurią 
asmuo vykdo savo noru, pasirinkęs ją 
savo nuožiūra ir turėdamas savo motyvus, 
ir kuri vykdoma nesiekiant finansinės 
naudos. Ji naudinga atskiram savanoriui, 
bendruomenėms ir visai visuomenei. Ji 
taip pat suteikia galimybę asmenims ir 
asociacijoms spręsti klausimus, susijusius 
su žmogiškaisiais, socialiniais ar 
aplinkosaugos poreikiais ir problemomis, 
ypač kai jų prašoma padėti esant 
ypatingajai padėčiai, kuri gali turėti 
įtakos visai visuomenei, ir dažnai 
vykdoma remiant pelno nesiekiančios 
organizacijos ar bendruomenės iniciatyvą. 
Savanoriška veikla nepakeičia 
profesionalaus, apmokamo darbo vietų, 
tačiau turi pridėtinės vertės visuomenei 
dėl savo socialinių ir kultūrinių tikslų.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sparčiai kintančioje visuomenėje reikia 
užtikrinti savanorius remiančios 
infrastruktūros veiksmingumą, kad į
savanorišką veiklą galėtų įsitraukti 
daugiau žmonių. Todėl svarbu Bendrijos 
lygmeniu remti mokymąsi vieniems iš kitų 
ir dalijimąsi gerąja patirtimi.

(4) Sparčiai kintančioje visuomenėje reikia 
užtikrinti veiksmingą paramą savanoriškai 
veiklai ir įgyvendinti savanoriškai veiklai 
skirtas priemones, kad į ją galėtų įsitraukti 
daugiau žmonių. Todėl svarbu remti 
mokymąsi vieniems iš kitų ir keitimąsi 
gerosios praktikos pavyzdžiais bei jų 
plėtojimą Bendrijos, nacionaliniu, 
regioniniu bei vietos lygmenimis, be kita 
ko, įsteigiant interneto portalą.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Savanoriška veikla yra nurodyta 
keliose Bendrijos programose (Europos 
savanorių tarnybos, kuri yra viena iš 
programos „Veiklus jaunimas“ dalių,
veikloje, „Mokymosi visą gyvenimą“ 
programoje ir programoje „Europa 
piliečiams“), kuriose daugiausia dėmesio 
skiriama savanorių judumui.

(12) Savanoriškai veiklai yra numatytos 
kelios Bendrijos programos ir tinklai, 
kuriose daugiausia dėmesio skiriama visų 
amžiaus grupių žmonėms judumui 
vykdant savanorišką veiklą, pavyzdžiui,
Europos savanorių tarnybos, kuri yra viena 
iš programos „Veiklus jaunimas“ dalių,
veikla, Mokymosi visą gyvenimą 
programa ir programa „Europa 
piliečiams“.

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Visoje Europoje vykdoma labai įvairi 
savanoriška veikla, kurią reikėtų tęsti ir 
toliau plėtoti.

(13) Visoje Europoje vykdoma labai įvairi 
savanoriška veikla, kurią reikėtų tęsti ir 
toliau plėtoti, be kita ko, įsteigiant 
tarpvalstybinį skirtingose valstybėse 
narėse veikiančių savanoriškos veiklos 
asociacijų tinklą, siekiant sukurti 
nuolatinį keitimosi patirtimi ir geriausios 
praktikos pavyzdžiais forumą.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2011 m. skelbiami „Europos savanoriškos 
veiklos metais“ (toliau – Europos metai).

2011 m. skelbiami „Europos savanoriškos 
veiklos, kuria skatinamas aktyvus 
pilietiškumas, metais“ (toliau – Europos 
metai).

(„Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus visas tekstas turės būti atitinkamai 
keičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis Europos metų tikslas – skatinti 
ir remti (visų pirma dalijantis gerąja

Bendras Europos metų tikslas – skatinti ir 
remti (visų pirma keičiantis patirtimi ir 
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patirtimi) valstybių narių, vietos ir 
regioninės valdžios institucijų bei pilietinės 
visuomenės pastangas sudaryti palankias 
savanoriškos veiklos sąlygas Europos 
Sąjungoje.

geros praktikos pavyzdžiais) Bendrijos,
valstybių narių, vietos ir regioninės 
valdžios institucijų pastangas sudaryti
pilietinei visuomenei sąlygas, palankias
savanoriškai veiklai Europos Sąjungoje, 
ir didinti savanoriškos veiklos Europos 
Sąjungoje matomumą ir parodyti jos 
svarbą.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Daugiau informuoti visuomenę apie
savanoriško darbo reikšmę ir svarbą. Teikti 
daugiau bendros informacijos apie 
savanoriškos veiklos, suprantamos kaip
piliečių dalyvavimo išraiška, svarbą 
sprendžiant visoms valstybėms narėms 
aktualius klausimus, kaip antai darnus 
visuomenės vystymasis ir ekonominė 
sanglauda.

4. Didinti informuotumą apie savanoriškos 
veiklos reikšmę ir svarbą. Didinti bendrą 
informuotumą apie savanoriškos veiklos,
kuri yra piliečių dalyvavimo išraiška, 
svarbą sprendžiant visoms valstybėms 
narėms aktualius, pavyzdžiui, darnaus 
visuomenės vystymosi ir socialinės 
sanglaudos, klausimus, taip pat skatinti 
savanorišką veiklą siekiant, kad ji taptų 
patrauklesnė piliečiams ir taip būtų 
sudarytos sąlygos jų dalyvavimui 
pilietinėje veikloje.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 įtraukos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– susijusių studijų ir mokslinių tyrimų 
rezultatų sklaida;
– konferencijomis, renginiais ir 
iniciatyvomis, kuriomis būtų skatinamos

– konferencijomis, renginiais ir 
iniciatyvomis, kuriomis būtų skatinamos
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diskusijos, didinamas visuomenės 
informuotumas apie savanoriškos veiklos 
svarbą ir reikšmę bei paminimos 
savanorių pastangos;

dialogas, didinamas visuomenės 
informuotumas apie savanoriškos veiklos 
svarbą ir reikšmę bei siekiant aktyvių 
diskusijų skatinami tarpvalstybiniai 
tinklai;

– informavimo ir rėmimo kampanijomis 
svarbiausioms idėjoms skleisti.

– informavimo ir rėmimo kampanijomis 
svarbiausioms idėjoms skleisti;
Europos suinteresuotų subjektų ir 
savanoriškoje veikloje dalyvaujančių 
organizacijų duomenų bazės įsteigimu. 

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
minėta įstaiga tinkamai įtrauktų įvairias 
suinteresuotąsias šalis nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmeniu.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
minėta įstaiga tinkamai įtrauktų įvairias 
suinteresuotąsias šalis nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmeniu, be kita ko, 
parengiant nacionalinę darbo programą 
arba veiksmų planą ir, atitinkamais 
atvejais, vykdant Europos metų veiklą.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio sprendimo įgyvendinimo biudžetas 
2011 m. sausio 1 d.–2011 m. gruodžio 
31 d. laikotarpiui – 6 000 000 EUR.

1. Šio sprendimo įgyvendinimo biudžetas 
2011 m. sausio 1 d.–2011 m. gruodžio 
31 d. laikotarpiui – 10 000 000 EUR.

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo A dalies 1 punkto 1–6 įtraukos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– didelės reikšmės renginius ir forumus, 
kuriuose bus dalijamasi patirtimi;

– didelės reikšmės renginius ir forumus, 
kuriuose bus keičiamasi patirtimi ir geros 
praktikos pavyzdžiais, teikiant pirmenybę 
porinėms ir judumo progamoms;

– konkursus su apdovanojimais arba be 
jų;
– bendradarbiavimą su privačiu sektoriumi, 
radijo ir televizijos laidų transliuotojais ir 
kitomis žiniasklaidos priemonėmis, kaip 
partneriais skleidžiant informaciją apie 
Europos savanoriškos veiklos metus;

– bendradarbiavimą su privačiu sektoriumi, 
radijo ir televizijos laidų transliuotojais ir 
kitomis žiniasklaidos priemonėmis kaip 
partneriais skleidžiant informaciją apie
savanorišką veiklą ir Europos metus;

– įvairių priemonių, skirtų visuomenės 
susidomėjimui didinti ir kurias bus galima 
gauti visoje Bendrijoje, rengimą;

– įvairių priemonių, skirtų visuomenės 
susidomėjimui didinti ir kurias bus galima 
gauti visoje Bendrijoje, rengimą;

– priemones, kuriomis būtų skelbiami 
rezultatai ir teikiama daugiau informacijos
apie Bendrijos programas, sistemas ir 
iniciatyvas, kuriomis prisidedama prie 
Europos savanoriškos veiklos metų tikslų 
įgyvendinimo;

– priemones, kuriomis būtų skelbiami 
rezultatai ir didinamas informuotumas apie 
Bendrijos programas, sistemas ir 
iniciatyvas, kuriomis prisidedama prie 
Europos metų tikslų įgyvendinimo;

– informacinės interneto svetainės Europa
tinklalapyje sukūrimą, įskaitant portalo, 
skirto savanoriškos veiklos projektų
rengėjams, sukūrimą, siekiant jiems teikti 
informaciją apie įvairias Bendrijos 
programas ir iniciatyvas.

– informacinės interneto svetainės, kuri 
bus nuolatinis sąveikaus įvairių 
suinteresuotų subjektų bendradarbiavimo 
forumas, sukūrimą tinklalapyje „Europa“, 
įskaitant portalo, skirto savanoriškos 
veiklos projektų rėmėjams, sukūrimą, 
siekiant jiems teikti informaciją apie 
įvairias Bendrijos programas ir iniciatyvas.

Or. en
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo A dalies 2 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– apklausos ir tyrimai Bendrijos lygmeniu,
siekiant įvertinti pasirengimą Europos
savanoriškos veiklos metams, jų 
veiksmingumą, poveikį ir ilgalaikę 
stebėseną bei teikti ataskaitas šiose srityse.

– apklausos ir tyrimai Bendrijos lygmeniu,
skirti įvertinti pasirengimą Europos 
metams, jų veiksmingumą bei poveikį, taip 
pat teikti ataskaitas bei parengti ilgalaikės 
stebėsenos ir tolesnių veiksmų pagrindą
šiose srityse.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo C dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas nacionalinis koordinatorius
teikia vieną paraišką Bendrijos 
finansavimui gauti. Paraiškoje paramai
gauti aprašoma koordinatoriaus darbo 
programa arba Europos metų 
populiarinimo veikla, kurią prašoma 
finansuoti. Kartu su paraiška paramai gauti 
pateikiama išsami biudžeto sąmata, kurioje 
nurodomos visos siūlomų iniciatyvų ir
(arba) darbo programos išlaidos ir bendro 
finansavimo suma bei šaltiniai. Bendrijos 
dotacija gali būti iki 80 % visų išlaidų.

Kiekvienas nacionalinė koordinavimo 
įstaiga teikia vieną paraišką Bendrijos 
finansavimui gauti. Paraiškoje dotacijai
gauti aprašomi koordinavimo įstaigos 
prioritetai ir darbo programa arba Europos 
metų populiarinimo veikla, kurią prašoma 
finansuoti. Kartu su paraiška dotacijai
gauti pateikiama išsami biudžeto sąmata, 
kurioje nurodomos visos siūlomos veiklos
ir (arba) darbo programos išlaidos ir 
bendro finansavimo suma bei šaltiniai.
Bendrijos dotacija gali būti iki 65 % visų 
išlaidų.

Or. en
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo C dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nustato numatomas galimas 
dotacijų sumas kiekvienam nacionaliniam 
koordinatoriui ir galutinį paraiškų teikimo 
terminą. Kad būtų užtikrintas minimalus 
veiklos lygis, kriterijuose turi būti 
atsižvelgta į gyventojų skaičių, 
pragyvenimo išlaidas ir kiekvienai 
valstybei narei skirtą nustatytą sumą.

Komisija nustato numatomas galimas 
dotacijų sumas kiekvienai nacionalinei 
koordinavimo įstaigai ir galutinį paraiškų 
teikimo terminą. Kad būtų užtikrintas 
minimalus veiklos lygis, kriterijuose turi 
būti atsižvelgta į gyventojų skaičių, 
pragyvenimo išlaidas ir kiekvienai 
valstybei narei skirtą nustatytą sumą.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo C dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokamos galutinės sumos nustatomos 
atsižvelgiant į atskiras nacionalinės 
koordinavimo įstaigos pateiktas paraiškas 
paramai gauti. Didžiausia bendrojo 
Bendrijos finansavimo suma – 80 % visų 
reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Priėmus šį sprendimą Komisija parengia 
strateginį pagrindų dokumentą, kuriame 
atsižvelgiant į 2 straipsnyje nurodytus 
tikslus nustatomi pagrindiniai Europos 
metų veiklos įgyvendinimo prioritetai. 
Išmokamos galutinės sumos nustatomos 
atsižvelgiant į atskirų nacionalinės 
koordinavimo įstaigos pateiktų paraiškų 
paramai gauti įvertinimą. Bendros 
skiriamos paramos sumos priklausys nuo 
to, kiek nacionalinės koordinavimo 
įstaigos darbo programoje atsispindės 2 
straipsnyje nurodyti ir strateginiame 
pagrindų dokumente suformuluoti tikslai. 
Jei tai būtina, Komisija gali pareikalauti 
pakeisti nacionalinės koordinavimo 
įstaigos pateiktas paraiškas paramai gauti.
Didžiausia bendrojo Bendrijos finansavimo 
suma – 65 % visų reikalavimus 
atitinkančių išlaidų. Komisija gali metų 
bėgyje pareikalauti informuoti apie darbo 



PR\793630LT.doc 15/18 PE430.366v01-00

LT

programos įgyvendinimo pažangą, ši 
informacija turėtų būti pateikta Europos 
Parlamentui, jei jis to prašo.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo C punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo programa ir (arba) veikla apima: Darbo programa ir (arba) veikla apima:
a) su Europos metų tikslais susijusius 
susitikimus ir renginius, įskaitant 
nacionalinius Europos metų pradžios ir 
informavimo apie juos renginius, kuriais 
siekiama išjudinti veiklą ir sukurti atvirą 
diskusijų apie konkrečias iniciatyvas erdvę;

a) su Europos metų tikslais susijusius 
susitikimus ir renginius, įskaitant 
nacionalinius Europos metų pradžios ir 
informavimo apie juos renginius, kuriais 
siekiama išjudinti veiklą ir sukurti atvirą 
diskusijų apie konkrečias iniciatyvas erdvę;

b) abipusio mokymosi seminarus 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos
lygmenimis;

b) nacionalinio, regioninio ir vietos
lygmens konferencijas ir teminius 
seminarus, kuriais sudaromos sąlygos 
mokymuisi vieniems iš kitų ir keitimuisi 
geros praktikos pavyzdžiais;

c) nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens informacines, švietimo ir
skatinimo kampanijas, įskaitant 
apdovanojimų ceremonijų ir konkursų 
rengimą;

c) informavimo, mokslinių tyrimų ir 
susijusių tyrimų veiklą, švietimo ir
populiarinimo kampanijas nacionaliniu,
regioniniu ir vietos lygmenimis;

d) bendradarbiavimą su žiniasklaida. d) bendradarbiavimą su privačiu ir 
nevalstybiniu sektoriumi bei žiniasklaida
skleidžiant informaciją apie Europos 
metus ir vykdant veiklą, skirtą ilgalaikiam 
dialogui su savanoriška veikla susijusiais 
klausimais.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindinis principas
Savanoriška veikla yra svarbi mūsų demokratinių ir pliuralistinių visuomenių atrama. Tai 
veiklaus įsipareigojimo ir paramos išraiška.  Savanoriška veikla apima visų rūšių formalią ir 
neformalią savanorišką veiklą, kurią asmuo vykdo savo noru, pasirinkęs ją savo nuožiūra ir 
turėdamas savo motyvus, ir kuri vykdoma nesiekiant finansinės naudos. Ji turi didelį poveikį 
mūsų visuomenėms. Savanoriai vietos lygmeniu ir misijose, vykdomose ne šalyse, kuriose jie 
gyvena, veikia socialinėje arba švietimo srityse, remia bendradarbiavimą aplinkosaugos ir 
vystymosi srityse bei dalyvauja kultūros veikloje. Europos savanoriškos veiklos metų 
organizavimo iniciatyva yra sveikintina, nes taip turėtų būti įvertintas ir skatinamas savanorių 
ir su savanoriais veiklą vykdančių organizacijų atsidavimas, taip pat būtų padėta spęsti 
savanoriškos veiklos problemas, pvz., mažėjantį savanorių skaičių arba persiorientavimą nuo 
ilgalaikių įsipareigojimų link konkrečių trumpalaikių projektų.

Be kurių Europos metų pagrindinis tikslas – plačiau supažindinti visuomenę su atitinkama 
tema arba klausimu ir užtikrinti atitinkamų suinteresuotų subjektų dalyvavimą įvairiuose 
Europos mastu arba valstybėse narėse vykstančiuose renginiuose. Taigi pasiūlyme dėl šio 
teisėkūros sprendimo nustatoma veiklos sistema, kuria naudojantis gali būti organizuojami su 
Europos metais susiję renginiai, ypač skiriant tam lėšų iš biudžeto. Taigi šiuo pasiūlymu jokiu 
būdu nesiekiama numatyti jokių teisinių nuostatų, taikomų savanoriškai veiklai, savanoriams 
ar veiklą su savanoriais vykdančioms organizacijoms arba susijusių su jų socialiniu vaidmeniu 
ar įvairiomis teisinėmis ir finansinėmis sąlygomis, kurios valstybėse narėse gerokai skiriasi.

Parlamentas 2008 m. pareiškime paragino paskelbti Europos savanoriškos veiklos metus1. 
Komisija 2009 m. birželio mėn. pateikė pasiūlymą. 2010 m. biudžete Komisija numato 
parengiamuosius veiksmus, kurie turėtų sudaryti galimybes paskelbti pačius Europos metus.

Teisinis pagrindas ir procedūra
Komisija nusprendė pagrįsti ši pasiūlymą EB sutarties 308 straipsniu. Šiame straipsnyje 
numatoma konsultavimosi procedūra, pagal kurią Taryba prieš gaudama galimybę vienbalsiai 
priimti aktą turi laukti Parlamento nuomonės (teigiamos ar neigiamos, su pakeitimais ar be 
jų). Šiuo konkrečiu atveju esamai padėčiai didelės įtakos turi būsimas Lisabonos sutarties 
nuostatų, pagal kurias bus taikoma ne konsultavimosi, o pritarimo procedūra (naujas SESV 
352 straipsnis), įsigaliojimas. Taikant pritarimo procedūrą Parlamentas turėtų pritarti 
pasiūlymui prieš Tarybai gaunant galimybę priimti (vienbalsiai) galutinį aktą.  Tačiau aktas 
negali būti priimtas, jei Parlamentas nusprendžia balsuoti prieš pasiūlymą.
Teisinio pagrindo pasirinkimas buvo visiškai neakivaizdus, ypač dėl to, kad praeityje daugelis 
Europos metų buvo paskelbti bendru sprendimu. Išgirdęs Parlamento Teisės tarnybos 
nuomonę ir po diskusijų komitete bei įvykus pirmajam susitikimui su Tarybai 
pirmininkaujančios Švedijos atstovais pranešėjas linkęs priimti 308 straipsnį kaip teisinį šio 
akto pagrindą ir kol kas pritarti konsultavimosi procedūros taikymui. Toks sprendimas 
pasirinktas pirmiausiai dėl to, kad taikant bet kokį kitą sutarties straipsnį būtų neišvengiamai 
susiaurinta šių veiksmų sritis.  Tai reikštų, kad negalėtų būti atsižvelgta į visus savanoriškos 

                                               
1 2008 m. liepos 15 d. Raö ytinis pareiö kimas 0030/2008.
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veiklos aspektus, tačiau tektų apsiriboti, pvz., savanoriška veikla švietimo srityje.  Tai negali 
būti Parlamento interesas. 

Tikslai, įgyvendinimo struktūra ir biudžetas
Šiuo metu biudžetą sudaro 6 mln. eurų. Papildomai veiklai finansuoti gali būti naudojamos 
kitos ES programos. 2010 m. parengiamųjų veiksmų biudžetas – 2 mln. eurų, tačiau šios dvi 
veiklos sritys nėra formaliai susietos. 

Įgyvendinant šiame pasiūlyme nurodytus keturis tikslus turėtų būti: 
1. sukurta savanoriškai veiklai palanki aplinka; 
2. didinant savanoriškos veiklos organizatorių galimybes, padidinta šios veiklos kokybė;
3. pripažinta savanoriška veikla;
4. padidintas informuotumas apie savanoriškos veiklos svarbą.

Siekiant šių tikslų turėtų būti įgyvendintos kai kurios iniciatyvos, t.y.:
 mainai patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais,
 studijos ir moksliniai tyrimai,
 konferencijos ir renginiai, kuriais skatinamos diskusijos ir didinamas informuotumas, 
 informavimo ir reklamos kampanijos.

Šios iniciatyvos turėtų būti vykdomos Europos lygmeniu ir valstybėse narėse (nacionaliniu,
regionų ir vietos lygmenimis).

Siekiant įtraukti valstybes nares ir koordinuoti valstybių narių ir ES lygmens veiklą, 
kiekvienoje valstybėje narėje valstybė narė turėtų paskirti nacionalinę koordinavimo įstaigą, 
kuri koordinuotų veiklą valstybėje narėje. Nacionalinė įstaiga turėtų parengti darbo programą 
arba veiksmų planą. Ji gautų ES bendro finansavimo lėšų, atsižvelgiant į valstybių narių 
gyventojų skaičių ir pragyvenimo išlaidas bei darbo programą. Bendras nacionalinių 
iniciatyvų finansavimas gali siekti iki 80 proc. visų išlaidų. Tai didžiausia bendro finansavimo 
dalis, kuri leidžiama pagal ES Finansinį reglamentą. 

Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai 

Biudžetas (7 straipsnis)
6 mln. eurų nepakanka numatytiems tikslams pasiekti (Europos kovos su skurdu ir socialine 
atskirtimi metams (2010 m.) skirtas 17 mln. eurų biudžetas). Nors veiklos finansavimui gali 
būti naudojamos kitos programos, tuo atveju iš šių programų būtų perkeltos lėšos, kurias 
galima būtų panaudoti kitur. Taigi siekiant padidinti Europos metų poveikį biudžetą būtina 
padidinti iki 10 mln. eurų. 

Tikslai (2 straipsnis)
Reikia pabrėžti tai, kad paskelbus Europos metus turėtų padidėti informuotumas apie 
savanoriškos veiklos svarbą Europos visuomenėms. Taip pat derėtų aiškiau nurodyti, kad 
siekiama padidinti savanoriškos veiklos patrauklumą žmonėms.

Iniciatyvos (3 straipsnis)
Pranešėjas nemano, kad tyrimų rezultatų sklaida yra prioritetas, ypač atsižvelgiant į tai, kad 
Komisija netrukus (jau 2009 m. pabaigoje) paskelbs svarbią studiją apie savanorišką veiklą.  
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Lėšas verčiau derėtų naudoti sąveikiai ir visiems suinteresuotiems subjektams prieinamai, 
savanoriams ir savanoriškų organizacijoms skirtai duomenų bazei sukurti, kuri po Europos 
metų išliktų ir taptų informacijos šaltiniu besidomintiems žmonėms ir organizacijoms visoje 
ES.

Nacionalinės koordinavimo įstaigos vaidmuo ir nacionalinių iniciatyvų apibrėžtis (4 
straipsnis, priedas)
Nacionalinėms iniciatyvoms ES skirs bendrą finansavimą. Kita vertus, galima tikėtis, kad 
valstybės narės vadovausis šiame sprendime nurodytais tikslais. Kol kas valstybėse narėse 
įgyvendinamų iniciatyvų apibrėžtis gana neaiški. Taigi reikia geriau suformuluoti priedą ir 
įrašyti aiškesnes taisykles dėl valstybėse narėse vykdomos veiklos, kurią numatoma bendrai 
finansuoti.
Nacionalinė koordinavimo įstaiga bus atsakinga už ES lėšų paskirstymą nacionalinėms 
iniciatyvoms ir nacionalinių iniciatyvų koordinavimą. Ji Komisijai pateikia darbo programą. 
Prieš priimant sprendimą dėl galutinės dotacijos sumos turėtų būti atliekamas deramas šios 
darbo programos įvertinimas. Taip pat derėtų užtikrinti, kad nacionalinė įstaiga jau planavimo 
etape bendradarbiautų su atitinkamais suinteresuotais subjektais. Be to, turėtų būti padidinti 
reikalavimai dėl ataskaitų teikimo, ypač dėl to, kad šiuo metu nenumatyta taikyti 
komitologijos procedūrą.

Didžiausia bendro finansavimo dalis (priedas)
ES bendras nacionalinių iniciatyvų finansavimas gali siekti iki 80 proc. Tai didžiausia dalis, 
kuri leidžiama pagal ES finansines taisykles. Jei būtų padidinta ne ES skiriamo finansavimo 
dalis, būtų galima vykdyti daugiau veiksmų.  Taigi pranešėjas siūlo nustatyti, kad ES skiria ne 
daugiau kaip 65 proc. nacionalinių iniciatyvų finansavimo.

Pavadinimas ir konstatuojamosios dalys
Parlamento Teisės tarnyba atkreipė dėmesį į tai, kad derėtų labiau pagrįsti 308 straipsnio 
taikymą. Pasiūlymas taip pat turėtų būti labiau suderintas su sutartyse numatytais ES 
įgaliojimais.  Todėl pateikiami keli pakeitimai, skirti pakeisti pavadinimą ir kai kurias 
konstatuojamąsias dalis. 


