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LYHYET PERUSTELUT

Komissio on päättänyt nimetä vuoden 2011 Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodeksi.
Komission päätösehdotuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin kannanotto vuoden 
2011 julistamiseen Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodeksi. Teemavuoden tarkoituksena on 
edistää ja tukea kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa ja jäsenvaltioiden, alue- ja 
paikallisviranomaisten sekä kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä luoda suotuisat olosuhteet
vapaaehtoistyölle Euroopan unionissa.

Komissio haluaa, että vapaaehtoistyö ilmentää kansalaisten aktiivista osallistumista, jolla 
vahvistetaan yhteisiä eurooppalaisia arvojamme. Vapaaehtoistyön kautta on voitava tukea 
sellaisia perusarvoja, kuten kansalaisuus, solidaarisuus, yhteisen omaisuuden puolustaminen 
tai syrjimättömyys. Vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys esimerkiksi koulutuksen, 
nuorisotyön, kulttuurin, urheilun, ympäristön, terveyden, sosiaalipalvelujen, kuluttajansuojan, 
humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön, tutkimuksen, yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
ulkosuhteiden alalla. Vapaaehtoistyöllä voidaan vaikuttaa myös Euroopan yhteiskuntien 
sopusointuiseen kehitykseen.

Päätösehdotuksen 2 artiklassa luetellaan neljä tavoitetta. Tavoitteiden saavuttamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet esitetään tarkemmin 3 artiklassa, ja ne sisältävät aloitteita yhteisön, 
jäsenvaltioiden, alue- ja paikallistasolla. 

Komissio on ehdottanut Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodelle 2011 6 miljoonan euron 
budjettia ja 2 miljoonan euron kohdentamista vuoden 2010 alustavassa talousarvioesityksessä 
teemavuoden valmisteluun liittyviin toimiin.

Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden olisi myös tarjottava tilaisuus vahvistaa eräitä 
keskeisiä periaatteita, joita komission ehdotuksessa ei joko tuoda lainkaan esille tai ei esitetä 
riittävän tarkasti.

Esitämme näin ollen tarkistuksia, joiden avulla voidaan:

 selkeyttää vapaaehtoistyön oikeudellista asemaa
 varmistaa vapaaehtoistyöntekijöiden tosiasiallinen suojelu, mitä tulee 

työturvallisuus-, terveys ja sosiaaliturvakysymyksiin
 helpottaa kokemuksen ja vastaavuuksien tunnustamista ammattikoulutus- ja 

ammattiinperehdyttämisohjelman puitteissa
 sallia vapaaehtoisjärjestöjen vapauttaminen alv-velvollisuudesta, jotta 

kannustetaan mahdollisimman monia ei-kaupallisia järjestöjä hyödyntämään 
vapaaehtoistyötä

 helpottaa riittävän ja jatkuvan rahoituksen saantia vapaaehtoisjärjestöille, ilman 
että hallinnolliset järjestelyt paisuvat liian raskaiksi ja siten, että säilytetään julkisen 
rahoituksen riittävä valvonta ja estetään, että vapaaehtoistyö ei kestä määrättyä aikaa 
pitempään

 torjua syrjintää kaikissa sen muodoissa
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 edistää vapaaehtoistyötä rauhantyön, pohjoinen–etelä-yhteistyön, 
ympäristönsuojelun ja sosiaalisen ja yhteisvastuullisen talouden kehittämisen ja 
tunnustamisen välineenä

 tehdä jatkuvaa yhteistyötä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa ja luoda vakaa 
institutionaalinen kehys näiden järjestöjen osallistumiselle julkiseen yhteistyöhön; 
komission on ryhdyttävä tarvittaviin hallinnollisiin ja institutionaalisiin 
toimenpiteisiin, jotta taataan yhteisön strategisiin suuntaviivoihin koheesion ja 
maaseudun kehittämisen aloilla sisältyvän kumppanuusperiaatteen noudattaminen ja 
soveltaminen

 varata riittävät määrärahat, jotta varmistetaan Euroopan vapaaehtoistyön 
teemavuoden 2011 onnistuminen

 sisällyttää vapaaehtoistyö erityiskategoriana Eurostatin tilastoihin, tuottaa 
säännöllisesti "satelliittitilejä" yleishyödyllisistä yhteisöistä ja sisällyttää 
vapaaehtoistyöntekijöiden työpanos näihin tileihin.

On myös tärkeää, että toiminta jatkuu teemavuoden jälkeen. Niinpä on pyrittävä yhteisiin 
vapaaehtoistoimintaa koskeviin tavoitteisiin myös Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden 
2011 jälkeen. Vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
edistämisessä 22. huhtikuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti 
suositteli jo toimenpiteitä, joihin Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja alue- ja 
paikallisviranomaisten olisi ryhdyttävä toimivaltansa puitteissa.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Vapaaehtoistyö on epävirallinen 
oppimiskokemus, jonka avulla voi paitsi 
kehittää ammatillisia taitoja ja osaamista 
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. Vaikka 
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vapaaehtoistyöstä  on saatava riittävä 
korvaus, se ei kuitenkaan saisi korvata 
palkkatyötä.

Or. fr

Perustelu

Jos vapaaehtoistyötä harjoitetaan voittoa tavoittelemattomassa järjestössä, sen ei tule voida 
helposti korvata palkkatyötä. Yritysten ei pidä voida käyttää vapaaehtoistyöntekijöitä 
korvaamaan vähemmin kustannuksin työntekijöitään näille periaatteessa kuuluvissa 
tehtävissä. Vapaaehtoisjärjestöjen on sitä paitsi sitouduttava korvaamaan vapaaehtoisten 
kulut näiden tehtävien puitteissa (ateriat, mahdollinen majoitus jne.).

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Vapaaehtoispalvelun ja 
vapaaehtoistyön välillä on selvä ero: 
voittoa tavoittelemattomassa 
organisaatiossa YK:n ja ILO:n 
määritelmien mukaisesti suoritettavasta 
vapaaehtoispalvelusta maksetaan usein 
markkinatasoa alempaa korvausta, kun 
taas vapaaehtoistyöstä ei saada korvausta, 
mutta sen suorittamisen aiheuttamat 
kulut voidaan korvata. Euroopan 
vapaaehtoistyön teemavuoden tulisi 
toimia kannustimena jäsenvaltioille 
selkeyttää näiden kahden toiminnan 
oikeudellista asemaa ja siten helpottaa 
asianomaisten asemaa. Tässä päätöksessä 
sanan "vapaaehtoistyö" olisi katettava 
molemmat edellä mainitut käsitteet.

Or. fr

Perustelu

Muun muassa Kansainvälinen työjärjestö ja YK ovat määritelleet vapaaehtoistyön työksi, jota 
vapaaehtoistyöntekijöiksi kutsutut työntekijät tekevät voittoa tavoittelemattomissa 
organisaatioissa eli vapaaehtoisjärjestöissä tai valtiovallasta riippumattomissa 
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humanitaarisissa organisaatioissa tai muissa kansalaisjärjestöissä ja useimmiten 
palkansaajien tavoin eli korvausta vastaan.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tästä huolimatta vapaaehtoistyön 
potentiaali ei ole vielä kokonaan käytössä. 
Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi 
tarjoaa tilaisuuden osoittaa Euroopan 
laajuisesti, että vapaaehtoistyö lisää 
kansalaisten osallisuutta. Se voi voimistaa 
kansalaisten yhteiskuntaan kuulumisen 
tunnetta ja sitoutumista kaikilla tasoilla, 
niin paikallisesti, alueellisesti ja 
kansallisesti kuin Euroopan tasolla.

(15) Tästä huolimatta vapaaehtoistyön 
potentiaali ei ole vielä kokonaan käytössä. 
Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi 
tarjoaa tilaisuuden osoittaa Euroopan 
laajuisesti, että vapaaehtoistyö lisää 
kansalaisten osallisuutta. Se voi voimistaa 
kansalaisten yhteiskuntaan kuulumisen 
tunnetta ja sitoutumista kaikilla tasoilla, 
niin paikallisesti, alueellisesti ja 
kansallisesti kuin Euroopan tasolla, ja 
torjua syrjintää, niin että kaikissa 
jäsenvaltioissa ulkomaalaiset voivat tehdä 
vapaaehtoistyötä tai suorittaa 
vapaaehtoispalveluja.

Or. fr

Perustelu

Jos vapaaehtoistyön tavoitteena on sosiaalisten yhteyksien vahvistaminen Euroopassa, sen on 
mahdollistettava syrjinnän torjuminen kaikissa sen muodoissa ja siten kaikkien 
jäsenvaltioissa asuvien, myös Euroopan unionin kumppanuusmaiden ulkopuolisten 
kolmansien maiden kansalaisten, on voitava harjoittaa sitä.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Euroopan vapaaehtoistyön 
teemavuodella olisi korostettava 
vapaaehtoistoiminnan perustavaa laatua 
olevaa tehtävää. Samalla olisi kuitenkin 
muistutettava jäsenvaltioille, että 
vapaaehtoistyöllä ei ole tarkoitus korvata 
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sosiaalisia peruspalveluja tai valtion 
toimia.

Or. fr

Perustelu

Viranomaisten ei pidä voida käyttää vapaaehtoistyöntekijöitä suorittamaan vähemmin 
kustannuksin niille periaatteessa kuuluvia hallinnollisia ja muita tehtäviä.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Suotuisan toimintaympäristön luominen 
vapaaehtoistyölle EU:ssa. Tehdään 
vapaaehtoistyöstä pysyvä osa 
kansalaisvaikuttamisen ja ihmisten välisen 
toiminnan edistämistä EU:ssa.

1. Suotuisan toimintaympäristön luominen 
vapaaehtoistyölle EU:ssa. Tehdään 
vapaaehtoistyöstä pysyvä osa 
kansalaisvaikuttamisen, kumppanuuden ja 
ihmisten välisen toiminnan edistämistä 
EU:ssa.

Or. fr

Perustelu
Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden on vahvistettava tärkeää kumppanuuden käsitettä 
kaikkien hallinnon tasojen ja vapaaehtoisjärjestöjen jatkuvan yhteistyön muodossa.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vapaaehtoisjärjestöjen vaikutusvallan 
lisääminen ja vapaaehtoistyön laadun 
parantaminen. Helpotetaan 
vapaaehtoistyöhön osallistumista ja 
edistetään verkottumista, liikkuvuutta ja 
yhteistyötä sekä vapaaehtoisjärjestöjen ja 
muiden alojen välistä synergiaa EU:ssa.

2. Vapaaehtoisjärjestöjen vaikutusvallan 
lisääminen ja vapaaehtoistyön laadun 
parantaminen. Tuetaan vapaaehtoistyötä 
ja sen riittävää ja kestävää rahoitusta  
sekä verkottumista, liikkuvuutta ja 
yhteistyötä sekä vapaaehtoisjärjestöjen ja 
muiden yleishyödyllisten alojen välistä 
synergiaa EU:ssa. Mahdollistetaan 
vapaaehtoistoiminnan pitkäkestoisuus.
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Or. fr

Perustelu
Jotta vapaaehtoisjärjestöt pystyvät toimimaan, niiden on saatava jatkuvaa ja kestävää 
rahoitusta. Olisi myös korostettava vapaaehtoistoiminnan voittoa tavoittelematonta luonnetta 
ja sitä, että vapaaehtoistyön on oltava pitkäkestoista, jotta siitä voi tulla todellinen 
ammatillinen, jopa elinikäinen hanke.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vapaaehtoistoiminnan palkitseminen ja 
tunnustaminen. Rohkaistaan 
asianmukaisten kannustimien luomista 
yksilöitä, yrityksiä ja vapaaehtoistyötä 
tekeviä ja sitä tukevia järjestöjä varten ja 
huolehditaan siitä, että päättäjät, 
kansalaisjärjestöt ja työnantajat 
tunnustustavat järjestelmällisesti 
vapaaehtoistyössä saavutetut taidot ja 
osaamisen EU:n tasolla ja jäsenvaltioissa.

3. Vapaaehtoistoiminnan palkitseminen ja 
tunnustaminen. Rohkaistaan 
asianmukaisten kannustimien luomista 
yksilöitä, yrityksiä ja vapaaehtoistyötä 
tekeviä ja sitä tukevia järjestöjä varten 
(muun muassa vapaaehtoistyöntekijöiden 
terveyden ja turvallisuuden 
varmistaminen tehokkaasti 
tapaturmavakuutuksella ja 
henkilökohtaisella vastuuvakuutuksella 
heidän vapaaehtoistoimintansa aikana, 
hankittujen pätevyyksien tosiasiallinen 
tunnustaminen kokemukseen perustuvan 
osaamisen ja vastaavuuksien validoinnilla 
vapaaehtoistyöntekijöiden 
ammattikoulutus- ja 
ammattiinperehdyttämisohjelman 
puitteissa, alv-vapautusten käyttöönotto 
jäsenvaltioihin rekisteröityneille 
vapaaehtoisjärjestöille niiden tavoitteiden 
toteuttamiseen tarkoitetuista 
hankinnoista) ja huolehditaan siitä, että 
päättäjät, kansalaisjärjestöt ja työnantajat 
tunnustavat järjestelmällisesti 
vapaaehtoistyössä saavutetut taidot ja 
osaamisen EU:n tasolla ja jäsenvaltioissa.

Or. fr

Perustelu

Jotta Euroopan unionissa voidaan edistää vapaaehtoistyötä ja kannustaa siihen, olisi 
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taattava vapaaehtoisille tehokas suoja terveyden ja turvallisuuden alalla. On myös 
mahdollistettava vapaaehtoistyön hyödyntäminen tunnustamalla toiminnassa saavutettu
pätevyys. Vapaaehtoisjärjestöjen vapauttaminen arvonlisäverosta edistäisi sekin osaltaan 
vapaaehtoistyön lisääntymistä.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kansainvälisen ja eurooppalaisen 
solidaarisuuden edistäminen 
kannustamalla rauhantyöhön, pohjoinen–
etelä-yhteistyöhön, ympäristönsuojeluun 
tai sosiaalisen ja yhteisvastuullisen 
talouden kehittämiseen ja tunnustamiseen 
vapaaehtoistyön kautta.

Or. fr

Perustelu

Koska vapaaehtoistyötä tukemalla halutaan vahvistaa sosiaalisia yhteyksiä sekä paikallisella, 
eurooppalaisella että kansainvälisellä tasolla, sen on edistettävä yhteisvastuullisuutta 
kansojen ja yksilöiden välillä.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämä 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 13 500 000 euroa.

Or. fr

Perustelu

Viittä viimeistä Euroopan teemavuotta koskevien päätösten täytäntöönpanolle on myönnetty 
budjettivaroja 10 miljoonasta eurosta 17 miljoonaan euroon. Kun otetaan huomioon, että 
vapaaehtoistyö vastaa merkitykseltään näiden viimeisimpien teemavuosien aiheita, 
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ehdotamme 13,5 miljoonan euron talousarviota, mikä on puolet edellä mainituista summista.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Liite – A. osa – 1 alakohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 vapaaehtoistoiminnan kansantuloon 
tuoman panoksen ja yhteiskunnallisten 
vaikutusten näkyvyyden lisääminen 
sisällyttämällä vapaaehtoistyö omana 
erityiskategorianaan Eurostatin 
tilastoihin, tuottamalla 
"satelliittitilejä" yleishyödyllisistä 
yhteisöistä ja sisällyttämällä 
vapaaehtoistyö näihin tileihin sekä 
viettämällä joka vuosi joulukuun 
5. päivänä kansainvälistä 
vapaaehtoistoiminnan päivää YK:n 
vuonna 1985 tekemän aloitteen 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Päätöslauselmassaan vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämisessä parlamentti jo suositteli vapaaehtoistyön sisällyttämistä 
erityiskategoriana Eurostatin tilastoihin, "satelliittitilien" tuottamista säännöllisesti 
yleishyödyllisistä yhteisöistä ja vapaaehtoistyön sisällyttämistä näihin tileihin. EU:n 
toimielinten olisi otettava vetovastuu YK:n kansainvälisestä vapaaehtoistoiminnan päivästä.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Liite – C osa - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansalliset koordinaattorit toimittavat 
koonnetun hakemuksen yhteisön rahoitusta 
varten. Rahoitushakemukseen on 
sisällyttävä kuvaus rahoitettavasta 
työohjelmasta tai toimesta, jolla 

Kansalliset koordinaattorit toimittavat 
koonnetun hakemuksen yhteisön rahoitusta 
varten. Rahoitushakemukseen on 
sisällyttävä jatkuvassa yhteistyössä 
vapaaehtoisjärjestöjen kanssa laadittu 
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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.

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.

Or. fr

Perustelu

Vapaaehtoisjärjestöjen on oltava kumppanuuden hengessä tiiviisti mukana kunkin ohjelman 
laadinnassa.


