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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu (2011)
(COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0254),

– ņemot vērā EK līguma 308. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C7-0054/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, kā arī Reģionālās attīstības komitejas 
atzinumus (A7-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Ar Līgumu ir izveidota Eiropas 
Savienības pilsonība, kas papildina 
attiecīgo dalībvalstu pilsonību un ir 
būtisks elements Eiropas integrācijas 
procesa stiprināšanā un nodrošināšanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
-1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1a) Aktīvas pilsonības iedrošināšanai ir 
ļoti liela nozīme, stiprinot kohēziju un 
demokrātijas attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
-1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1b) „Eiropas Brīvprātīgo darbību un 
aktīvas pilsonības veicināšanas gadā" tiks 
uzsvērts tas, ka brīvprātīga darbība ir 
galvenais aktīvas pilsonības un 
demokrātijas izpausmes veids, īstenojot 
tādas Eiropas vērtības kā solidaritāte un 
nediskriminācija un tādējādi sniedzot 
ieguldījumu harmoniskā Eiropas 
sabiedrību attīstībā.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Brīvprātīgais darbs ir neformāls 
mācību veids, kas ļauj pilnveidot 
profesionālās iemaņas un prasmes, un
vienlaikus — visspilgtākā aktīvās 
sabiedriskās līdzdalības izpausme. Visu 
vecuma grupu brīvprātīgo darbībām ir 

(3) Brīvprātīgās darbības rada bagātīgu 
neformālās izglītības pieredzi, kas ļauj
attīstīt sociālās prasmes un kompetences 
un veicina solidaritāti. Visu vecuma grupu 
brīvprātīgo darbībām ir nozīme 
demokrātijas pilnveidošanā, kas ir viens no 
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nozīme demokrātijas pilnveidošanā, kas ir 
viens no Eiropas Savienības dibināšanas 
pamatprincipiem, un tas veicina 
cilvēkresursu uzlabošanu un sociālo 
kohēziju.

Eiropas Savienības dibināšanas 
pamatprincipiem. Brīvprātīgajām 
darbībām ir potenciāls veicināt personu 
izaugsmi un iedzīvotāju pārticību, kā arī 
Eiropas sabiedrību harmonisku attīstību 
solidaritātes, sociālās integrācijas un 
labklājības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Termins „brīvprātīgās darbības” 
attiecas uz visiem brīvprātīgā darba 
veidiem —formāliem, neformāliem vai 
ikdienējiem, ko persona veic pēc brīvas 
gribas, izvēles un motivācijas un negaidot 
finansiālu labumu. Tas dod labumu 
pašam brīvprātīgajam, kopienām un 
sabiedrībai kopumā. Tas ir arī 
instruments, ar ko indivīdi un biedrības 
risina humānas, sociālas vai ar vidi 
saistītas vajadzības un problēmas, jo īpaši 
gadījumos, kad tām lūdz rīkoties ārkārtas 
situācijās, kuras var skart sabiedrību 
kopumā, un tas bieži tiek veikts, lai 
atbalstītu bezpeļņas organizācijas vai 
sabiedrības kopienu ierosmes. 
Brīvprātīgās darbības neaizstāj 
profesionāla, apmaksāta darba iespējas, 
bet gan dod papildu labumu sabiedrībai, 
kalpojot sociālu un kultūras mērķu 
sasniegšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Strauji mainīgajās sabiedrībās ir 
nepieciešams nodrošināt infrastruktūru,
kas veicina brīvprātīgās darbības, lai ļautu
brīvprātīgajos pasākumos iesaistīties 
vairāk cilvēkiem. Tādēļ ir svarīgi atbalstīt 
savstarpēju mācīšanos un labas prakses 
apmaiņu Kopienas mērogā.

(4) Strauji mainīgajās sabiedrībās ir 
nepieciešams nodrošināt efektīvu atbalstu 
un īstenot pasākumus brīvprātīgām 
darbībām, lai ļautu tajās iesaistīties vairāk 
cilvēkiem. Tādēļ ir svarīgi atbalstīt 
savstarpēju mācīšanos un labas prakses 
apmaiņu un attīstību Kopienas, valstu, 
reģionu un vietējā mērogā, jo īpaši šo 
atbalstu nodrošinot ar tīmekļa portāla 
izveidošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Uz brīvprātīgo darbu attiecas vairākas 
tādas Kopienas programmas, kas vērstas uz 
brīvprātīgo mobilitāti, piemēram, 
programmas “Jaunatne rīcībā” Eiropas 
Brīvprātīgo dienests, Mūžizglītības 
programma un programma “Eiropa 
pilsoņiem”.

(12) Uz brīvprātīgajām darbībām attiecas 
vairākas tādas Kopienas programmas un 
tīkli, kas vērsti uz brīvprātīgo mobilitāti
brīvprātīgajās darbībās visu vecumu 
cilvēkiem, piemēram, programmas
"Jaunatne rīcībā" Eiropas Brīvprātīgo 
dienests, Mūžizglītības programma un 
programma "Eiropa pilsoņiem".

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Eiropā pastāv arī plašs brīvprātīgo 
darbību klāsts, kas jāsaglabā un tālāk 
jāpilnveido.

(13) Eiropā pastāv arī plašs brīvprātīgo 
darbību klāsts, kas jāsaglabā un tālāk 
jāpilnveido, tostarp veidojot brīvprātīgo 
biedrību pārrobežu tīklu dažādās 
dalībvalstīs, lai nodrošinātu pastāvīgu 
pamatu pieredzes un labākas prakses 
apmaiņai.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo 2011. gads tiek pasludināts par 
“Eiropas Brīvprātīgā darba gadu” 
(turpmāk “Gads”).

Ar šo 2011. gads tiek pasludināts par 
"Eiropas Brīvprātīgo darbību gadu, 
veicinot aktīvu pilsonību" (turpmāk 
"Eiropas gads").
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To 
pieņemot, attiecīgi grozījumi jāizdara visā 
tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada vispārīgais mērķis ir veicināt 
un atbalstīt, it īpaši apmainoties ar pieredzi 
un labu praksi, dalībvalstu, vietējo un 

Eiropas gada vispārīgais mērķis ir veicināt 
un atbalstīt, it īpaši apmainoties ar pieredzi 
un labu praksi, Kopienas, dalībvalstu un
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reģionu iestāžu un pilsoniskās sabiedrības
centienus radīt tādus nosacījumus, kas ir 
labvēlīgi brīvprātīgā darba veikšanai 
Eiropas Savienībā.

vietējo un reģionu iestāžu centienus radīt 
tādus pilsoniskās sabiedrības nosacījumus, 
kas ir labvēlīgi brīvprātīgā darba veikšanai 
Eiropas Savienībā, un palielināt 
brīvprātīgo darbību pamanāmību, kā arī 
veicināt to nozīmību Eiropas Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izpratnes veicināšana par brīvprātīgā 
darba vērtību un nozīmi. Uzlabot vispārējo 
izpratni par brīvprātīgā darba būtību —
sabiedriskās līdzdalības izpausmi, kas ir 
palīdzība tādu visām dalībvalstīm svarīgu 
jautājumu risināšanā kā, piemēram, 
harmoniska sabiedrības attīstība un 
ekonomikas kohēzija.

4. Izpratnes veicināšana par brīvprātīgā 
darba vērtību un nozīmi. Uzlabot vispārējo 
izpratni par brīvprātīgā darba būtību —
sabiedriskās līdzdalības izpausmi, kas ir 
palīdzība tādu visām dalībvalstīm svarīgu 
jautājumu risināšanā kā, piemēram, 
harmoniska sabiedrības attīstība un sociālā 
kohēzija, un popularizēt brīvprātīgās 
darbības, lai padarītu tās pilsoņiem 
pievilcīgākas, tādējādi dodot viņiem 
iespēlu būt līdzdalīgiem pilsoniskās 
aktivitātēs.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1., 2. un 3. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

saistītu zinātnisko pētījumu un izpētes 
rezultātu izplatīšana;
konferences, pasākumi un iniciatīvas, ar 
kurām veicina diskusijas un izpratni par 
brīvprātīgā darba nozīmi un vērtību un 

konferences, pasākumi un iniciatīvas, ar 
kurām veicina dialogu un izpratni par 
brīvprātīgā darba nozīmi un vērtību un
atbalsta transnacionālus tīklus, lai 
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novērtē brīvprātīgo pūles; veicinātu aktīvas debates;
informatīvas un popularizējošas kampaņas, 
kurās izplata galvenās idejas.

informatīvas un popularizējošas kampaņas, 
kurās izplata galvenās idejas;
brīvprātības jomā iesaistīto ieinteresēto 
personu un organizāciju Eiropas 
datubāzes izveide. 

Or. en

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts nodrošina to, ka 
iepriekšminētā iestāde pienācīgi iesaista 
plašu ieinteresēto personu loku valsts, 
reģionu un vietējā mērogā.

Katra dalībvalsts nodrošina to, ka 
iepriekšminētā iestāde pienācīgi iesaista 
plašu ieinteresēto personu loku valsts, 
reģionu un vietējā mērogā, jo īpaši valsts 
darba programmas/rīcības plāna izstrādes 
laikā un jebkurā atbilstīgā gadījumā 
Eiropas gada īstenošanas laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šā lēmuma īstenošanai paredzētais 
budžets laikposmam no 2011. gada 
1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim ir 
EUR 6 000 000.

1. Šā lēmuma īstenošanai paredzētais 
budžets laikposmam no 2011. gada 
1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim ir 
EUR 10 000 000.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – A daļa – 1. punkts – 1. līdz 6. aizzīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pamanāmi pasākumi un forumi pieredzes 
un labas prakses apmaiņai;

pamanāmi pasākumi un forumi pieredzes 
un labas prakses apmaiņai, prioritāti 
piešķirot mērķsadarbības un mobilitātes 
programmām;

konkursi ar vai bez balvām;
sadarbība ar privāto sektoru, 
raidorganizācijām un citiem plašsaziņas 
līdzekļiem, kas būs partneri, izplatot 
informāciju par Eiropas Brīvprātīgā darba
gadu;

sadarbība ar privāto sektoru, 
raidorganizācijām un citiem plašsaziņas 
līdzekļiem, kas būs partneri, izplatot 
informāciju par brīvprātīgajām darbībām 
un Eiropas gadu;

tādu materiālu un instrumentu 
sagatavošana plašsaziņas līdzekļiem, kuri ir 
paredzēti sabiedrības intereses veicināšanai 
un kuri būs pieejami visā Kopienas 
teritorijā,

tādu materiālu un instrumentu 
sagatavošana plašsaziņas līdzekļiem, kuri ir 
paredzēti sabiedrības intereses veicināšanai 
un kuri būs pieejami visā Kopienas 
teritorijā,

pasākumi, lai iepazīstinātu ar rezultātiem 
un palielinātu informētību par Kopienas 
programmām, shēmām un iniciatīvām, 
kuras veicina Eiropas Brīvprātīgā darba
gada mērķu īstenošanu,

pasākumi, lai iepazīstinātu ar rezultātiem 
un palielinātu informētību par Kopienas 
programmām, shēmām un iniciatīvām, 
kuras veicina Eiropas gada mērķu 
īstenošanu,

informācijas tīmekļa vietnes izveide par 
Eiropu, tostarp portāls brīvprātīgā darba 
projektu reklamētājiem, kas informē par 
dažādām Kopienas programmām un 
iniciatīvām.

informācijas tīmekļa vietnes izveide par 
Eiropu, tostarp portāls brīvprātīgā darba 
projektu reklamētājiem, kas informē par 
dažādām Kopienas programmām un 
iniciatīvām, kas būs paliekošs pamats 
interaktīvai sadarbībai starp 
ieinteresētajām pusēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – A daļa – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas mēroga apsekojumi un pētījumi, 
lai novērtētu Eiropas Brīvprātīgā darba
gada priekšdarbus, efektivitāti, ietekmi un 
ilgtermiņa pārraudzību un lai sniegtu 
attiecīgus pārskatus.

Kopienas mēroga apsekojumi un pētījumi, 
lai novērtētu Eiropas gada priekšdarbus, 
efektivitāti un ietekmi un lai izveidotu 
pamatu ilgtermiņa pārraudzībai, kā arī 
nodrošinātu paveiktā darba kontroli un lai 
sniegtu attiecīgus pārskatus.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – C daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katras valsts koordinators iesniedz 
atsevišķu pieteikumu Kopienas 
finansējumam. Minētajā dotācijas 
pieteikumā apraksta koordinatora darba 
programmu vai finansējamo pasākumu un 
popularizē Gadu. Pieteikumam dotācijas 
saņemšanai jāpievieno sīki izstrādāts 
budžets, kurā norādītas ierosināto 
iniciatīvu/darba programmas kopējās 
izmaksas, kā arī līdzfinansējuma lielums 
un avoti. Kopienas dotācija var segt līdz 
pat 80 % no kopējām izmaksām.

Katras valsts koordinējošā iestāde iesniedz 
atsevišķu pieteikumu Kopienas 
finansējumam. Minētajā dotācijas 
pieteikumā apraksta koordinējiošās 
iestādes prioritātes un darba programmu 
vai finansējamo(-s) pasākumu(-s) un 
popularizē Eiropas gadu. Pieteikumam 
dotācijas saņemšanai jāpievieno sīki 
izstrādāts budžets, kurā norādītas 
ierosinātā pasākuma(-u)/darba 
programmas kopējās izmaksas, kā arī 
līdzfinansējuma lielums un avoti. Kopienas 
dotācija var segt līdz pat 65 % no kopējām 
izmaksām.

Or. en
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Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – C daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija katram valsts koordinatoram
nosaka norādošas piešķiramo dotāciju 
summas un pieteikumu iesniegšanas galīgo 
termiņu. Piešķiršanas kritērijos jāņem vērā 
iedzīvotāju skaits, dzīves dārdzība un 
noteikta summa katrai dalībvalstij, lai 
garantētu obligātu pasākumu klāstu.

Komisija katrai valsts koordinējošajai 
iestādei nosaka norādošas piešķiramo 
dotāciju summas un pieteikumu 
iesniegšanas galīgo termiņu. Piešķiršanas 
kritērijos jāņem vērā iedzīvotāju skaits, 
dzīves dārdzība un noteikta summa katrai 
dalībvalstij, lai garantētu obligātu 
pasākumu klāstu.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – C daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galīgās piešķiramās summas nosaka, 
pamatojoties uz atsevišķiem dotāciju 
pieteikumiem, ko iesniegusi valsts 
koordinācijas iestāde. Maksimālais 
Kopienas līdzfinansējums ir 80 % no 
kopējām attiecināmajām izmaksām.

Pēc šā Lēmuma pieņemšanas Komisija 
sagatavo Stratēģisko pamatdokumentu, 
kurā, pamatojoties uz 2. pantā 
noteiktajiem mērķiem, nosaka galvenās 
prioritātes Eiropas gada pasākumu 
īstenošanai. Galīgās piešķiramās summas 
nosaka, pamatojoties uz atsevišķu dotāciju 
pieteikumu izvērtējumu, ko iesniegusi 
valsts koordinācijas iestāde. Visparējo 
dotāciju piešķiršana ir atkarīga no tā, cik 
lielā mērā valsts koordinējošās iestādes 
iesniegtajā darba programmā ir ievēroti 
2. pantā noteiktie un Stratēģiskajā 
pamatdokumentā izstrādātie mērķi. 
Komisija vajadzības gadījumā var 
pieprasīt izdarīt labojumus valsts 
koordinējošo iestāžu iesniegtajos dotāciju 
saņemšanas pieteikumos. Maksimālais 
Kopienas līdzfinansējums ir 65 % no 
kopējām attiecināmajām izmaksām.
Eiropas gada laikā Komisija var pieprasīt 
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informāciju par darba programmas 
īstenošanas gaitu, kurai pēc pieprasījuma 
jābūt pieejamai Eiropas Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – C daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darba programmās/darbībās iekļauj: Darba programmās/darbībās iekļauj:
(a) sanāksmes un pasākumus saistībā ar 
Eiropas gada mērķiem, tostarp valsts 
līmeņa pasākumus, lai sāktu un veicinātu 
Eiropas gadu, radītu katalizatora efektu un 
paredzētu atklātu telpu pārrunām par 
konkrētām iniciatīvām.

(a) sanāksmes un pasākumus saistībā ar 
Eiropas gada mērķiem, tostarp valsts 
līmeņa pasākumus, lai sāktu un veicinātu 
Eiropas gadu, radītu katalizatora efektu un 
paredzētu atklātu telpu pārrunām par 
konkrētām iniciatīvām.

(b) savstarpējus mācību seminārus valstu, 
reģionālā un vietējā līmenī;

(b) konferences un tematiskus seminārus 
valstu, reģionālā un vietējā līmenī, kas 
ļautu dalīties zināšanās un informācijā 
par labāko praksi;

(c) informatīvas, izglītojošas un reklāmas 
kampaņas valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī, balvu piešķiršanu un konkursu 
rīkošanu;

(c) informācija, pētījumi un saistītas 
izpētes, izglītojošas un reklāmas kampaņas 
valstu, reģionālā un vietējā līmenī;

(d) sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem (d) sadarbību ar privāto un nevalstisko 
sektoru un plašsaziņas līdzekļiem, izplatot 
informāciju par Eiropas gadu un veicot 
pasākumus, lai izveidotu ilgtermiņa 
dialogu par jautājumiem, kas saistīti ar 
brīvprātīgo darbu.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Pamatprincips
Brīvprātīgais darbs ir mūsu demokrātisko un plurālistisko sabiedrību nozīmīgs stūrakmens. 
Tas ir aktīvas iesaistīšanās un atbalsta izpausme. Brīvprātīgs darbs ir visas formālas vai 
neformālas brīvprātīgas darbības, kuras cilvēki veic pēc savas brīvas gribas, izvēles un 
motivācijas, negaidot finansiālu labumu. Tā ietekme uz mūsu sabiedrību ir nozīmīga. 
Brīvprātīgā darba veicēji ir aktīvi sociālajā un izglītības jomā, vides mērķu vai attīstības 
sadarbības atbalstā, kultūras pasākumos — gan vietējā līmenī, gan aiz savas zemes robežām. 
Lai godātu un veicinātu brīvprātīgo un ar brīvprātīgajiem strādājošo organizāciju 
pašaizliedzību, kā arī lai palīdzētu risināt problēmas brīvprātīgā darba jomā — brīvprātīgo 
skaita sarukšanu vai ilgtermiņa saistību aizstāšanu ar konkrētiem īstermiņa projektiem, —
Eiropas Brīvprātīgā darba gada pasludināšana ir vērtējama atzinīgi.

Jebkura Eiropas gada pasludināšanas mērķis ir veicināt sabiedrības informētību par attiecīgo 
jautājumu un iesaistīt ieinteresētās puses dažādos pasākumos Eiropas līmenī un dalībvalstīs. 
Līdz ar to šis normatīvais lēmums nosaka darbības principus, pamatojoties uz kuriem būs 
īstenojami Eiropas gada pasākumi, jo īpaši attiecībā uz budžeta sadalījumu. Tāpēc nekādā 
veidā šā priekšlikuma mērķis nav noteikt tiesību normas attiecībā uz brīvprātīgo darbu, 
brīvprātīgajiem vai organizācijām, kas strādā ar brīvprātīgajiem, nedz arī attiecībā uz viņu 
sociālo lomu vai dažādajiem juridiskajiem un finansiālajiem nosacījumiem, kas dalībvalstīs ir 
atšķirīgi.

Parlaments 2008. gada deklarācijā aicināja pasludināt Eiropas Brīvprātīgā darba gadu1. 
Komisija nāca klajā ar priekšlikumu 2009. gada jūnijā. Komisija attiecībā uz 2010. gada 
budžetu plāno sagatavošanas darbību, kas atvieglos attiecīgā gada īstenošanu.

Tiesiskais pamats un procedūra
Komisija par šis iniciatīvas tiesisko pamatu ir izvēlējusies EK Līguma 308. pantu. Šis pants 
paredz apspriežu procedūru, tāpēc Padomei jāsagaida Parlamenta atzinums — pozitīvs vai 
negatīvs, ar vai bez grozījumiem — pirms tā var vienprātīgi pieņemt šo aktu. Šajā konkrētajā 
gadījumā situāciju būtiski ietekmē Lisabonas līguma noteikumu spēkā stāšanās process, 
saskaņā ar kuriem piemērojama vairs nebūs apspriežu procedūra, bet gan piekrišanas 
procedūra (jaunā LESD 352. pants). Saskaņā ar piekrišanas procedūru Parlamentam būs 
jāapstiprina priekšlikums, pirms Padome var pieņemt (vienprātīgi) galīgo lēmumu. Ja 
Parlaments tomēr nolemj balsot pret priekšlikumu, aktu nav iespējams pieņemt.
Tiesiskā pamata izvēle nav saprotama, jo īpaši tāpēc, ka agrāk vairāki Eiropas gadi tika 
pieņemti ar koplēmuma procedūru. Pēc Parlamenta juridiskā dienesta uzklausīšanas un 
apspriedēm komitejā, kā arī pirmajā sanāksmē ar Zviedrijas prezidentūru, referents sliecas 
piekrist tam, ka 308. pants tiek izmantots par šī akta tiesisko pamatu, un piekrist arī tam, ka 
pagaidām tiek izmantota apspriežu procedūra.  Jo īpaši tāpēc, ka jebkurš cits Līguma pants 
neizbēgami sašaurinās šī pasākuma darbības jomu. Tas nozīmētu, ka brīvprātīgo darbu 
nevarētu izskatīt visos tā aspektos, būtu jāaprobežojas, piemēram, ar brīvprātīgo darbu 
izglītības jomā. Tas nevar būt Parlamenta interesēs. 

                                               
1 Rakstiska 2008. gada 15. jūlija deklarācija 0030/2008.
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Mērķi, īstenošanas struktūra un budžets
Patlaban budžeta apjoms ir 6 miljoni eiro. Papildu darbību finansēšanai var izmantot citas ES 
programmas. Sagatavošanas darbības budžets 2010. gadam ir 2 miljoni eiro, bet šie divi 
budžeti nav oficiāli saistīti. 

Ir noteikti četri mērķi, kas jāpanāk ar šo priekšlikumu:
1. Brīvprātīgajam darbam labvēlīgas vides izveidošana.
2. Brīvprātīgā darba organizāciju pilnvaru palielināšana un brīvprātīgā darba kvalitātes 

uzlabošana.
3. Brīvprātīgā darba apbalvošana un atzīšana.
4. Izpratnes veicināšana par brīvprātīgā darba vērtību un nozīmi. 

Lai sasniegtu šos mērķus jāīsteno sekojošas iniciatīvas:
 pieredzes un labas prakses apmaiņa;
 saistītu zinātnisko pētījumu un izpētes rezultātu izplatīšana;
 konferences, pasākumi, ar kurām veicina diskusijas un izpratni;
 informatīvas un popularizējošas kampaņas

Šīm iniciatīvām jābūt Eiropas, kā arī dalībvalstu līmeņa (valsts, reģionālā un vietējā līmenī).

Lai iesaistītu dalībvalstis un koordinētu to pasākumus ar ES līmeņa pasākumiem, katrā 
dalībvalstī jānosaka koordinēšanas iestāde, kas koordinēs darbības dalībvalstīs. Šai dalībvalsts 
iestādei ir jāsagatavo darba programma vai rīcības plāns. Tā saņem ES līdzfinansējumu 
atbilstīgi dalībvalsts iedzīvotāju skaitam, kā arī dzīves dārdzībai un saskaņā ar darba 
programmu. Valstu iniciatīvu līdzfinansējums var sasniegt pat 80 % no kopējām izmaksām. 
Tā ir augstākā līdzfinansējuma likme, kādu pieļauj ES Finanšu regula. 

Referenta ierosinātie grozījumi

Budžets (7. pants)
Lai sasniegtu mērķus, ar 6 miljoniem eiro nepietiek (Eiropas gada (2010) nabadzības 
izskaušanai un sociālajai integrācijai budžets ir 17 miljoni eiro). Tas ka var izmantot citu 
programmu līdzekļus darbību finansēšanai novedīs pie tā, ka šīm programmām tiks atņemti 
līdzekļi, kurus varētu izmantot citām jomām.  Tāpēc, lai ar Eiropas gadu tiešām panāktu 
nepieciešamās pārmaiņas, budžets jāpalielina līdz 10 miljoniem eiro.

Mērķi (2. pants)
Ir jāuzsver tas, ka Eiropas gada mērķis ir lielākas izpratnes veicināšana par brīvprātīgā darba 
nozīmi. Skaidrāk ir jāuzsver arī mērķis padarīt brīvprātīgās darbības cilvēkiem vēl 
pievilcīgākas.

Iniciatīvas (3. pants)
Referents neuzskata zinātnes pētījumu izplatīšanu par prioritāti, jo īpaši, ņemot vērā, ka 
Komisija 2009. gada beigās gatavojas publicēt nozīmīgu pētījumu par brīvprātīgo darbu. Tā 
vietā līdzekļi būtu jāizmanto, lai izveidotu datubāzi brīvprātīgajiem un brīvprātīgo 
organizācijām, kas būtu interaktīva un pieejama visiem ieinteresētajiem, turpinātu darbību arī 
pēc gada beigām un būtu atsauces punkts ieinteresētiem cilvēkiem un organizācijām visā ES.
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Valsts koordinējošās iestādes loma un valstu iniciatīvu noteikšana (4. pants, Pielikums)
ES piešķirs līdzfinansējumu valstu iniciatīvām. Tāpēc no dalībvalstīm būtu jāsagaida, ka tās 
ievēros šajā lēmumā noteiktos mērķus. Patlaban dalībvalstu iniciatīvu definīcijas ir samērā 
neskaidras. Tāpēc pielikums ir jāpilnveido, pievienojot skaidrākus noteikumus par darbībām 
dalībvalstīs, kurām pienāktos līdzfinansējums.
Valsts koordinējošā iestāde būs atbildīga par ES līdzekļu novadīšanu valsts iniciatīvām, kā arī 
par valsts iniciatīvu koordinēšanu. Tā iesniedz Komisijai darba programmu. Pirms izlemt par 
galīgo piešķiramo summu šī darba programma ir rūpīgi jāizvērtē. Ir arī skaidri jānosaka jau 
iesākumā, ka valsts koordinējošā iestāde sadarbojas ar attiecīgām ieinteresētām pusēm jau 
plānošanas posmā.  Skaidrāk jānosaka arī jautājumi par pārskatu sniegšanu, jo īpaši tāpēc, ka 
šajā posmā komitoloģija nav paredzēta.

Līdzfinansējuma maksimālā likme (Pielikums)
ES līdzfinansējums valstu pasākumiem var sasniegt līdz pat 80 %. ES finanšu noteikumi 
paredz, ka tā ir maksimālā likme. Būtu iespējams veikt vairāk darbības, ja tiktu palielināta tā 
finansējuma daļa, kas nenāk no ES. Tāpēc referents ierosina ierobežot ES finansējumu valstu 
iniciatīvām, nosakot to 65 % apmērā.

Nosaukums un apsvērumi
Parlamenta juridiskais dienests norādīja, ka jāpilnveido 308. panta izmantošanas pamatojums;  
priekšlikumam arī jābūt atbilstīgākam tām pilnvarām, kādas Līgumi piešķir Eiropas 
Savienībai. Tāpēc iesniegti vairāki grozījumi, lai pārveidotu nosaukumu, kā arī dažus 
apsvērumus.


