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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisija nusprendė, kad 2011 metai bus Europos savanoriškos veiklos metai.
Dabartiniu Komisijos pasiūlymu dėl sprendimo įgyvendinamas Europos Parlamento 2008 m. 
rugsėjo 2 d. pareiškimas dėl sprendimo 2011 metus paskelbti Europos savanoriškos veiklos 
metais. Pagrindinis Europos metų tikslas – skatinti ir remti (visų pirma dalijantis gerąja 
patirtimi) valstybių narių, vietos ir regioninės valdžios institucijų bei pilietinės visuomenės 
pastangas sudaryti palankias savanoriškos veiklos sąlygas Europos Sąjungoje.

Komisija nori, kad vykdant savanorišką veiklą aktyviai dalyvautų piliečiai, nes šiuo 
dalyvavimu sustiprinamos mūsų bendrosios europinės vertybės: savanoriška veikla turi 
suteikti galimybę skatinti pagrindines vertybes, pvz., pilietybę, solidarumą, bendrojo turto 
gynymą ar nediskriminavimą. Jai tenka svarbus vaidmuo pačiuose įvairiausiuose sektoriuose, 
tokiuose kaip švietimas, jaunimo reikalai, kultūra, sportas, aplinkos apsauga, sveikata, 
socialinė priežiūra, vartotojų apsauga, humanitarinė pagalba, vystymosi politika, moksliniai 
tyrimai, lygios galimybės ir išorės santykiai. Savanoriška veikla gali taip pat prisidėti prie 
darnaus mūsų visuomenių vystymosi.

Pasiūlymo dėl sprendimo 2 straipsnyje išvardyti keturi tikslai. Konkrečios priemonės, kurių 
bus imamasi siekiant šių tikslų, nurodytos 3 straipsnyje ir jas sudaro Bendrijos, nacionalinio, 
regioninio ar vietos lygmens iniciatyvos.

Be to, Komisija siūlo, kad 2011-ųjų metų Europos metų biudžetą sudarytų 6 000 000 EUR; ji 
taip pat pagal 2010 m. preliminarų biudžeto projektą siūlo skirti 2 000 000 EUR 
parengiamiesiems darbams atlikti.

Šie Europos savarankiškos veiklos metai taip pat turėtų būti proga įtvirtinti arba dar kartą 
įtvirtinti kai kuriuos pagrindinius principus, kurie nenurodyti arba nepakankamai nurodyti 
Komisijos siūlomame tekste.

Taigi, kaip matyti iš mūsų siūlomų pakeitimų, reikia:

 aiškiau nustatyti teisinį savarankiškos veiklos statusą;
 užtikrinti veiksmingą savanorių apsaugą turint omeny saugą darbe, sveikatą ir 

socialinę apsaugą;
 palengvinti kvalifikacijos kėlimo ar profesinės integracijos kursuose įgytos patirties 

ir kvalifikacijos pripažinimą;
 sudaryti galimybes atleisti savanorių organizacijas nuo PVM siekiant kuo labiau 

paskatinti neprekybinės organizacijas naudotis savanorių paslaugomis;
 sudaryti lengvesnes sąlygas savanorių organizacijoms gauti pakankamą ir tvarų 

finansavimą, nenumatant jiems pernelyg sunkių administracinių procedūrų, bet 
išsaugant būtiną viešųjų pinigų išlaidų kontrolę ir numatant savanoriškos veiklos 
trukmės apribojimus; 

 kovoti su visų formų diskriminacija;
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 sudaryti palankias sąlygas plėtoti savarankišką veiklą, kaip taikos puoselėjimo, 
Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimo, aplinkos apsaugos ar net socialinės ir 
solidariosios ekonomikos vystymo ir pripažinimo priemonę;

 dirbti nuolat palaikant partnerystę su savanorių organizacijomis ir sukurti stabilią 
šių organizacijų dalyvavimo viešosiose konsultacijose institucinę sistemą; Komisija 
turi imtis administracinių ir institucinių priemonių, kurių reikia siekiant užtikrinti, kad 
būtų laikomasi partnerytės principo, numatyto Bendrijos strateginėse sanglaudos ir 
kaimo plėtros gairėse, ir kad šis principas būtų taikomas;

 numatyti pakankamą biudžetą, kad būtų galima užtikrinti, jog šie 2011-ieji Europos 
savanoriškos veiklos metai būtų sėkmingi;

 įtraukti savanorišką veiklą, kaip specialiąją kategoriją, į Eurostato statistinę apskaitą, 
reguliariai rengti papildomą ne pelno institucijų duomenų apskaitą ir į minėtąją 
apskaitą įtraukti savanorių darbą.

Taip pat svarbu pasitenkinti ne vien tik vienais metais. Todėl reikia ir toliau siekti bendrųjų 
savanoriškos veiklos tikslų pasibaigus 2011-iesiems Europos savanoriškos veiklos metams. 
2008 m. balandžio 22 d. rezoliucijoje dėl savanoriškos veiklos naudos ekonominei ir 
socialinei sanglaudai Europos Parlamentas jau buvo rekomendavęs priemones, kurių turėtų 
imtis Europos Sąjunga, valstybės narės ir regioninės bei vietos valdžios institucijos 
atsižvelgiant į savo kompetenciją.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 demokratijos 
raidai, ji yra vienas iš pamatinių Europos 
Sąjungos principų, ja prisidedama prie 
žmogiškųjų išteklių plėtojimo ir socialinės 
sanglaudos. 

(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 demokratijos 
raidai, ji yra vienas iš pamatinių Europos
Sąjungos principų, ja prisidedama prie 
žmogiškųjų išteklių plėtojimo ir socialinės 
sanglaudos. Tačiau savanoriška veikla 
neturėtų pakeisti apmokamo darbo, bet ji 
visgi turėtų būti pakankamai atlyginama.

Or. fr
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Pagrindimas

Savanoriškas darbas ne pelno organizacijoje neturi lengvai pakeisti apmokamą darbą. 
Įmonės turėtų negalėti naudotis savanorių darbu norėdamos, kad būtų mažesnėmis 
sąnaudomis atliktas darbas, kurį turėtų daryti jų darbuotojai. Beje, savanorių organizacijos 
turi įsipareigoti padengti savanorių išlaidas (maisto, galimo apgyvendinimo ir kt.), patirtas 
vykdant jų funkcijas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Savanoriška ir neatlygintina veikla 
skiriasi tuo, kad, viena vertus, už 
savanorišką veiklą, kuri pagal TDO ir 
JTO apibrėžtis atliekama ne pelno 
organizacijoje, dažnai mokama mažiau 
nei rinkoje, o, kita vertus, už neatlygintiną 
veiklą nemokama, nors dengiamos 
išlaidos, kurių patiriama atliekant šią 
veiklą. Europos savanoriškos veiklos 
metai turėtų būti puiki proga paskatinti 
valstybes nares aiškiai nustatyti šių dviejų 
veiklų teisinį statusą, kad būtų 
palengvinta suinteresuotų asmenų 
padėtis. Šiame sprendime sąvoka 
„savanoriška veikla“ turėtų apimti abi 
minėtąsias sąvokas.

Or. fr

Pagrindimas

Kaip apibrėžia tarptautinės organizacijos, tokios kaip Tarptautinės darbo organizacija 
(TDO) ir JTO, savanoriška veikla – tai darbas ne pelno organizacijose, t. y. savanoriškose 
draugijose ar nevyriausybinėse humanitarinio pobūdžio arba ne pelno organizacijose, kurį 
atlieka savanoriais vadinami darbuotojai, dažniausiai gaunantys atlyginimą.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Nepaisant to, savanoriškos veiklos 
galimybės nėra visiškai išnaudotos. 
Europos metai – galimybė Europos 
kontekste parodyti, kad savanoriška veikla 
didinamas piliečių dalyvavimas. Šia veikla 
visais (vietos, regioniniu, nacionaliniu ir 
Europos) lygmenimis stiprinamas piliečių 
priklausomybės ir įsipareigojimo 
visuomenei jausmas.

(15) Nepaisant to, savanoriškos veiklos 
galimybės nėra visiškai išnaudotos. 
Europos metai – galimybė Europos 
kontekste parodyti, kad savanoriška veikla 
didinamas piliečių dalyvavimas. Šia veikla 
visais (vietos, regioniniu, nacionaliniu ir 
Europos) lygmenimis stiprinamas piliečių 
priklausomybės ir įsipareigojimo 
visuomenei jausmas ir kovojama su 
diskriminacija, kad kiekvienoje valstybėje 
narėje užsienio šalių piliečiai galėtų imtis 
savanoriškos ar neatlygintinos veiklos.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi savanoriškos veiklos tikslas – stiprinti socialinius ryšius Europoje, todėl ji turėtų 
sudaryti galimybę kovoti su bet kokios formos diskriminacija ir jai turėtų būti suteiktas 
statusas, pagal kurį ši veikla būtų prieinama visiems kiekvienos valstybės narės gyventojams, 
įskaitant ir trečiųjų valstybių, nesančių Europos Sąjungos partnerėmis, piliečius.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Europos savanoriškos veiklos 
metais turėtų būti dar kartą pabrėžiamas 
esminis savanoriškos veiklos vaidmuo 
primenant valstybėms narėms, kad 
savanoriška veikla neturėtų būti 
tenkinami pagrindiniai poreikiai 
socialinių paslaugų srityje ir ja neturėtų 
pakeičiamas valdžios institucijų 
atliekamas darbas.

Or. fr
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Pagrindimas

Valdžios institucijos turėtų negalėti naudotis savanorių darbu norėdamos, kad būtų 
mažesnėmis sąnaudomis atliktas darbas, kurį turėtų daryti jų tarnybos ir administracija.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Sąjungoje sukurti savanoriškam 
darbui palankias sąlygas. Padaryti taip, kad 
savanoriška veikla Europos Sąjungoje 
taptų piliečių dalyvavimo skatinimo ir 
bendros gyventojų veiklos dalimi.

1. Europos Sąjungoje sukurti savanoriškam 
darbui palankias sąlygas. Padaryti taip, kad 
savanoriška veikla Europos Sąjungoje 
taptų piliečių dalyvavimo, partnerystės
skatinimo ir bendros gyventojų veiklos 
dalimi.

Or. fr

Pagrindimas

Europos savanoriškos veiklos metais turėtų būti dar kartą pabrėžiama esminė partnerystės 
sąvoka siekiant, kad nuolat bendradarbiautų įvairaus lygmens valdžios institucijos ir 
savanorių organizacijos.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Suteikti įgaliojimus savanorių 
organizacijoms ir gerinti savanoriškos 
veiklos kokybę. Palengvinti savanorišką 
veiklą ir skatinti savanorių organizacijų ir 
kitų sektorių ryšius, judumą, 
bendradarbiavimą ir sąveiką Europos 
Sąjungoje.

2. Suteikti įgaliojimus savanorių 
organizacijoms ir gerinti savanoriškos 
veiklos kokybę. Populiarinti savanorišką 
veiklą ir galimybes gauti pakankamą ir 
tvarų finansavimą skatinant savanorių 
organizacijų ir kitų ne pelno sektorių 
ryšius, judumą, bendradarbiavimą ir 
sąveiką Europos Sąjungoje ir sudarant 
sąlygas nuolat vykdyti savanorių veiklą;

Or. fr
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Pagrindimas

Norint skirti lėšų savanorių organizacijoms, kad jos galėtų veikti, reikia joms suteikti 
galimybę gauti nuolatinį ir tvarų finansavimą. Taip pat reikia dar kartą parodyti 
savarankiškos veiklos ne pelno pobūdį ir pabrėžti, jog savanoriška veikla turi būti nuolatinė 
veikla siekiant, kad ji taptų tikru profesinio gyvenimo, ar net gyvenimo, projektu.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atlyginti už savanorišką veiklą ir ją 
pripažinti. Tinkamai skatinti asmenis, 
bendroves ir savanorių rengimo 
organizacijas bei ES ir valstybių narių 
lygmeniu siekti, kad politikos formuotojai, 
pilietinės visuomenės organizacijos ir 
darbdaviai sistemingiau pripažintų 
savanorišką veiklą, atsižvelgiant į 
dalyvaujant joje įgytus įgūdžius ir 
gebėjimus.

3. Atlyginti už savanorišką veiklą ir ją 
pripažinti. Tinkamai skatinti asmenis, 
bendroves ir savanorių rengimo 
organizacijas (be kita ko, suteikti 
veiksmingą savanorių sveikatos ir 
socialinę apsaugą apdraudžiant juos nuo 
nelaimingų atsitikimų ir apdraudžiant jų 
asmeninę atsakomybę savanoriškos 
veiklos vykdymo laikotarpiu, faktiškai 
pripažinti įgytą kvalifikaciją patvirtinant 
savanoriams skirtuose kvalifikacijos 
kėlimo ir profesinės integracijos kursuose 
įgytą patirtį ir kvalifikaciją, atleisti nuo 
PVM valstybėse narėse įregistruotas 
savanorių organizacijas, įsigyjančias 
prekes, kurių reikia jų tikslams 
įgyvendinti) bei ES ir valstybių narių 
lygmeniu siekti, kad politikos formuotojai, 
pilietinės visuomenės organizacijos ir 
darbdaviai sistemingiau pripažintų 
savanorišką veiklą, atsižvelgiant į 
dalyvaujant joje įgytus įgūdžius ir 
gebėjimus.

Or. fr

Pagrindimas

Norint populiarinti ir skatinti savanorišką veiklą Europos Sąjungoje, dar reikia užtikrinti 
savanoriams veiksmingą sveikatos ir socialinę apsaugą. Taip pat reikia pripažinti jų vykdomą 
savanorišką veiklą patvirtinant kvalifikaciją, kurią jie įgijo vykdydami savanorišką veiklą. Be 
to, atleidus savanorių organizacijas nuo PVM, būtų sudarytos galimybės plėtotis savanoriškai 
veiklai.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. sudaryti palankias sąlygas 
tarptautiniam ir europiniam solidarumui 
savanoriška veikla skatinant puoselėti 
taiką, Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimą, 
aplinkos apsaugą ar socialinės ir 
solidariosios ekonomikos vystymą ir 
pripažinimą;

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi skatinant savanorišką veiklą norima stiprinti socialinius ryšius tiek vietos, tiek 
europiniu, ar net tarptautiniu, lygmeniu, savanoriška veikla turėtų sudaryti sąlygas puoselėti 
tautų ir atskirų žmonių solidarumą.

Pakeitimas 9

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 – 13 500 000 EUR.

Or. fr

Pagrindimas

Buvo suteiktos skirtingos (nuo 10 mln. eurų iki 17 mln. eurų) biudžeto lėšos Europos Sąjungos 
sprendimams dėl paskutiniųjų penkerių Europos metų vykdyti. Atsižvelgiant į tai, kad 
savanoriškos veikla yra tokia pat svarbi kaip ir paskutinieji keleri Europos metai, siūlomas 
13,5 mln. eurų biudžetas, t. y. dviejų minėtųjų sumų vidurkis.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo A dalies 1 punkto 6a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 veiksmus, kuriais siekiama padidinti 
savanoriškos veiklos indėlio į 
nacionalines pajamas matomumą ir 
sustiprinti jos poveikį visuomenei 
įtraukiant savanorišką veiklą kaip 
atskirą kategoriją į Eurostato statistinę 
apskaitą, rengiant papildomą ne pelno 
institucijų duomenų apskaitą ir į 
minėtąją apskaitą įtraukiant savanorių 
darbą, taip pat kiekvienų metų 
gruodžio 5-ąją minint Tarptautinę 
savanorių dieną, pripažintą Jungtinių 
Tautų 1985 m.

Or. fr

Pagrindimas

Rezoliucijoje dėl savanoriškos veiklos naudos ekonominei ir socialinei sanglaudai 
Parlamentas jau yra rekomendavęs įtraukti savanorišką veiklą kaip specialiąją kategoriją į 
Eurostato statistinę apskaitą, reguliariai rengti papildomą ne pelno institucijų duomenų 
apskaitą ir į minėtąją apskaitą įtraukti savanorių darbą. JTO Tarptautinė savanorių dieną 
turėtų irgi rengti ES institucijos.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedas c punkto 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 

Kiekvienas nacionalinis koordinatorius 
teikia vieną paraišką Bendrijos 
finansavimui gauti. Paraiškoje paramai 
gauti aprašoma koordinatoriaus darbo 
programa arba Europos metų 
populiarinimo veikla, kurią prašoma 
finansuoti, parengta nuolat 
konsultuojantis su savanorių 
organizacijomis. Kartu su paraiška 
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(arba) darbo programos išlaidos ir bendro 
finansavimo suma bei šaltiniai. Bendrijos 
dotacija gali būti iki 80 % visų išlaidų.

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.

Or. fr

Pagrindimas

Savanorių organizacijos bendradarbiaudamos privalo irgi dalyvauti rengiant kiekvieną 
programą.


