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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisija ir nolēmusi 2011. gadu veidot par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu.
Pašreizējais Komisijas priekšlikums lēmumam ir turpinājums Eiropas Parlamenta 2008. gada 
2. septembra deklarācijai par to, lai 2011. gadu pasludinātu par Eiropas Brīvprātīgā darba 
gadu. Eiropas gada vispārīgais mērķis ir veicināt un atbalstīt, it īpaši apmainoties ar pieredzi 
un labu praksi, dalībvalstu, vietējo un reģionu iestāžu un pilsoniskās sabiedrības centienus 
radīt tādus nosacījumus, kas ir labvēlīgi brīvprātīgā darba veikšanai Eiropas Savienībā.

Komisija vēlas, lai brīvprātīgais darbs būtu pilsoņu līdzdalības aktīva izpausme, kas veicinātu 
mūsu kopīgo Eiropas vērtību stiprināšanu – brīvprātīgajam darbam jābūt pamatvērtību, 
piemēram, pilsoniskuma, solidaritātes, kopīgā īpašuma vai nediskriminācijas, veicinātājam.
Tam ir liela nozīme tik dažādās un atšķirīgās jomās kā izglītība, jaunatne, kultūra, sports, 
vide, veselības aizsardzība, sociālā palīdzība, patērētāju aizsardzība, humānā palīdzība, 
attīstības politika, pētniecība, vienlīdzīgas iespējas un ārējās attiecības. Brīvprātīgais darbs var 
sekmēt arī mūsu sabiedrības harmonisku attīstību.

Lēmuma priekšlikuma 2. pantā nosaukti četri mērķi. 3. pantā ir noteiktas konkrētās darbības 
šo mērķu sasniegšanai, iekļaujot iniciatīvas, kas īstenotas Kopienas, valstu, reģionu vai vietējā 
līmenī.

Turklāt Komisija ierosina Eiropas Brīvprātīgā darba gadam–2011 piešķirt EUR 6 miljonus un 
2010. gada provizoriskajā budžeta projektā EUR 2 miljonus piešķirt sagatavošanas darbiem.

Eiropas Brīvprātīgā darba gads jāizmanto kā iespēja apstiprināt vai no jauna apstiprināt dažus 
pamatprincipus, kuri Komisijas piedāvātajā tekstā nav minēti vai nav pietiekami precīzi 
formulēti.

Ar piedāvātajiem grozījumiem mēs vēlamies:

 precizēt brīvprātīgā darba juridisko statusu;
 nodrošināt brīvprātīgo efektīvu aizsardzību attiecībā uz viņu drošību darbā, viņu 

veselību un sociālo aizsardzību;
 atvieglot pieredzes un līdzvērtīgu ieguvumu atzīšanu saistībā ar apmācības un 

profesionālās iekļaušanas programmām;
 atļaut brīvprātīgo organizācijas atbrīvot no PVN maksājumiem, lai mudinātu pēc 

iespējas vairāk bezpeļņas organizāciju pievērsties brīvprātīgo darbam;
 atvieglot brīvprātīgo organizāciju piekļuvi pietiekamam un ilgstošam 

finansējumam, neprasot no tām pārāk sarežģītus administratīvos pasākumus, 
vienlaikus saglabājot nepieciešamo publisko līdzekļu izdevumu kontroli, kā arī 
novēršot to, ka brīvprātīgo darbs pārsniedz noteiktu laikposmu;

 apkarot visu veidu diskrimināciju;
 veicināt brīvprātīgo darbu kā miera sekmēšanas, Ziemeļu–Dienvidu sadarbības, 

vides aizsardzības vai arī sociālas un solidāras tautsaimniecības attīstības un 
atzīšanas instrumentu;
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 darboties pastāvīgā partnerībā ar brīvprātīgo organizācijām un veidot stabilu 
institucionālo pamatu šo organizāciju līdzdalībai kopējā darbībā. Komisijai jāveic 
nepieciešamie administratīvie un institucionālie pasākumi, lai nodrošinātu to, ka tiek 
ievērots un piemērots partnerības princips, kas iekļauts Kopienas stratēģiskajos 
virzienos kohēzijas un lauku attīstības jomā;

 paredzēt pietiekamu finansējumu, kas varētu nodrošināt Eiropas Brīvprātīgā darba 
gada–2011 izdošanos;

 iekļaut brīvprātīgo darbu kā īpašu kategoriju Eurostat statistiskajos pārskatos, regulāri 
izstrādāt satelītkontus par bezpeļņas organizācijām un šajos pārskatos iekļaut 
brīvprātīgo darbu.

Tāpat ir svarīgi neaprobežoties tikai ar vienu gadu. Jāsasniedz kopējie mērķi saistībā ar 
brīvprātīgo darbību pēc Eiropas Brīvprātīgā darba gada–2011. Eiropas Parlaments 2008. gada 
22. aprīļa rezolūcijā par brīvprātīgā darba nozīmi ekonomiskās un sociālās kohēzijas 
veicināšanā jau ieteica tos pasākumus, kas atbilstīgi to kompetencei jāveic Eiropas Savienībai, 
dalībvalstīm, reģionālajām un vietējām pašvaldībām.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 nozīme 
demokrātijas pilnveidošanā, kas ir viens no 
Eiropas Savienības dibināšanas 
pamatprincipiem, un tas veicina 
cilvēkresursu uzlabošanu un sociālo 
kohēziju.

(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 nozīme 
demokrātijas pilnveidošanā, kas ir viens no 
Eiropas Savienības dibināšanas
pamatprincipiem, un tas veicina 
cilvēkresursu uzlabošanu un sociālo 
kohēziju. Tomēr brīvprātīgais darbs 
nevarēs aizstāt algotu darbu, lai gan tas 
tik un tā pietiekami jākompensē.
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Or. fr

Pamatojums

Brīvprātīgais darbs, kas tiek veikts kādā bezpeļņas organizācijā, nedrīkst vienkārši aizstāt  
algotu darbu. Uzņēmumi nedrīkst izmantot brīvprātīgo darbu kā zemu izmaksu alternatīvu, lai 
veiktu tās funkcijas, kuras principā  jāveic to darbiniekiem. Brīvprātīgo organizācijām turklāt 
jāapņemas segt brīvprātīgo izdevumus, kas saistīti ar viņu darbu (ēdināšana, iespējamais 
mājoklis u.tml.)

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Nošķirami divi brīvprātības veidi, 
viens – tas darbs, kas tiek veikts atbilstīgi 
ANO un SDO definīcijām bezpeļņas 
organizācijās, bet par kuru tiek saņemta 
atlīdzība, kas bieži vien ir zemāka par 
tirgus noteikto samaksu, otrs –
brīvprātīgais darbs, par kuru netiek 
saņemta atlīdzība, tomēr var tikt 
atmaksāti ar to saistīti izdevumi. Eiropas 
brīvprātīgā darba gadam vajadzētu būt 
iespējai mudināt dalībvalstis precizēt šo 
divu brīvprātīgā darba veidu juridisko 
statusu, lai atvieglotu ieinteresēto personu 
situāciju. Šajā lēmumā terminā 
„brīvprātīgais darbs” būtu jāapvieno abi 
iepriekšminētie jēdzieni.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar Starptautiskās Darba organizācijas un Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūru 
definīcijām brīvprātīgais darbs ir darbs, ko organizācijās, kuru darbības mērķis nav peļņas 
gūšana, proti, labdarības apvienībās vai nevalstiskās, humāna rakstura vai bezpeļņas 
organizācijās, veic tā sauktie brīvprātīgie darbinieki, kuri pārsvarā kā darba ņēmēji saņem 
atalgojumu.
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Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Neraugoties uz iepriekšminēto, 
brīvprātīgā darba potenciāls vēl nav pilnībā 
izsmelts. Eiropas Brīvprātīgā darba gads 
sniegs iespēju Eiropas mērogā pierādīt to, 
ka brīvprātīgais darbs veicina sabiedrisko
līdzdalību. Tas var palīdzēt uzlabot 
iedzīvotāju sabiedrības piederības un 
saistību apzināšanās izjūtu visos līmeņos 
— vietējā, reģionu, valsts un Eiropas 
mērogā.

(15) Neraugoties uz iepriekšminēto, 
brīvprātīgā darba potenciāls vēl nav pilnībā 
izsmelts. Eiropas Brīvprātīgā darba gads 
sniegs iespēju Eiropas mērogā pierādīt to, 
ka brīvprātīgais darbs veicina sabiedrības
līdzdalību. Tas var palīdzēt stiprināt 
iedzīvotāju piederības un saiknes izjūtu ar 
sabiedrību visos līmeņos — vietējā, 
reģionu, valsts un Eiropas mērogā, kā arī 
apkarot diskrimināciju tā, lai ikvienā 
dalībvalstī pastāvīgie iedzīvotāji no 
ārvalstīm varētu būt abu veidu darba 
veicēji.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā brīvprātīgo kustības mērķis ir stiprināt sociālās saites Eiropā, tai jāveicina visu veidu 
diskriminācijas apkarošana un tātad tās statusam jābūt tādam, lai tā būtu pieejama visiem 
dalībvalstu pastāvīgajiem iedzīvotājiem, trešo valstu valstspiederīgajiem, tostarp to trešo 
valstu, kuras nav Eiropas Savienības partnervalstis.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Eiropas Brīvprātīgo darba gadam 
būtu jāapstiprina lielā brīvprātīgo 
darbības nozīme, vienlaikus atgādinot 
dalībvalstīm, ka šai darbībai nevajadzētu 
būt vērstai uz pamatvajadzību 
apmierināšanu sociālo pakalpojumu 
jomā, ne arī aizstāt valsts  pasākumus.

Or. fr
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Pamatojums

Valsts iestādes nedrīkst izmantot brīvprātīgo darbu kā zemu izmaksu alternatīvu, lai veiktu tās 
funkcijas, kas principā jāveic to dienestiem un administratīvajām struktūrām.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
2. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Brīvprātīgajam darbam labvēlīgas vides 
veidošanas darbs ES. Padarīt brīvprātīgo 
darbu par sabiedriskās līdzdalības un tiešu 
personisku darbību veicināšanas sastāvdaļu
ES kontekstā;

1. veidot brīvprātīgajam darbam labvēlīgu 
vidi Eiropas Savienībā – padarīt 
brīvprātīgo darbu par sabiedrības
līdzdalības, partnerības un tiešu 
personisku darbību veicināšanas sastāvdaļu 
Kopienas kontekstā;

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Brīvprātīgā darba gadam jānostiprina  tik nozīmīgais partnerības jēdziens, lai visu 
līmeņu administratīvās struktūras un brīvprātīgo organizācijas pastāvīgi sadarbotos.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
2. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Brīvprātīgā darba organizāciju pilnvaru 
palielināšana un brīvprātīgā darba 
kvalitātes uzlabošana. Vienkāršot 
brīvprātīgo darbu un veicināt sadarbības 
tīklu veidošanu, mobilitāti, sadarbību un 
sinerģiju starp brīvprātīgajām 
organizācijām un citām nozarēm ES 
mērogā;

2. sniegt brīvprātīgā darba organizācijām 
iespējas darboties un uzlabot brīvprātīgā 
darba kvalitāti, sekmēt brīvprātīgo darbu 
un tā piekļuvi pietiekamam ilgtermiņa 
finansējumam, veicinot sadarbības tīklu 
veidošanu, mobilitāti, sadarbību un 
sinerģiju starp brīvprātīgajām 
organizācijām un citām bezpeļņas nozarēm 
Kopienas mērogā, un padarot iespējamu 
brīvprātīgā darba iekļaušanos ilgtermiņā;

Or. fr
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Pamatojums

Lai sagādātu brīvprātīgo organizāciju darbībai nepieciešamos līdzekļus, jārod iespēja piekļūt 
finansējumam, kas jānodrošina ilgtspējīgā veidā. Runa ir arī par brīvprātīgās darbības 
bezpeļņas raksturu, tāpat arī jāuzsver, ka brīvprātīgo darbam jābūt  īstai profesionālai 

izvēlei, vai pat izvēlei uz mūžu.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
2. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Brīvprātīgā darba apbalvošana un 
atzīšana. Veicināt atbilstošas ierosmes 
fiziskām personām, uzņēmumiem un 
brīvprātīgā darba veicināšanas 
organizācijām un no politikas veidotājiem, 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 
uzņēmējiem sagaidīt pamatotu atzinību ES 
mērogā un dalībvalstīs par prasmēm un 
iemaņām, ko apgūst brīvprātīgajā darbā.

3. kompensēt un atzīt brīvprātīgo darbu –
veicināt fizisko personu, uzņēmumu un 
brīvprātīgā darba vadības organizāciju 
atbilstošu ierosmju ieviešanu (cita starpā 
brīvprātīgo efektīvu veselības 
apdrošināšanu un nodrošinājumu 
negadījumiem, kā arī personīgās 
atbildības apdrošināšanu, veicot 
brīvprātīgo darbu, efektīvu iegūtās 
kompetences atzīšanu, novērtējot iegūto 
pieredzi un līdzvērtīgu kompetenci, kas 
iegūta brīvprātīgo apmācības programmās 
un profesionālajā iekļaušanā, izņēmumu 
ieviešana attiecībā uz atbrīvošanu no PVN 
tām precēm, kuras savu mērķu 
īstenošanai iegādājas dalībvalstīs 
reģistrētās brīvprātīgo organizācijas) un 
no politikas veidotājiem, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un uzņēmējiem 
sagaidīt pamatotu atzinību Kopienas
mērogā un dalībvalstīs par prasmēm un 
iemaņām, ko apgūst brīvprātīgajā darbā;

Or. fr

Pamatojums

Lai veicinātu un sekmētu brīvprātīgo darbu Eiropas Savienībā, ir nepieciešams nodrošināt 
brīvprātīgajiem efektīvu aizsardzību veselības un drošības jomā. Jādod iespēja arī izmantot 
viņu brīvprātīgo darbu, atzīstot tās kompetences, ko viņi ieguvuši savas misijas laikā.
Visbeidzot, brīvprātīgo organizāciju atbrīvojums no PVN veicinās brīvprātīgā darba prakses 
attīstību.
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Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
2. pants - 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a izmantojot brīvprātīgo darbu, veicināt 
starptautisko un Eiropas solidaritāti, 
sekmējot mieru, Ziemeļu–Dienvidu 
sadarbību, vides aizsardzību vai arī 
sociālas un solidāras tautsaimniecības 
attīstību un atzīšanu;

Or. fr

Pamatojums

Tāda brīvprātīgā darba veicināšanai, kas atbilstu gribai stiprināt sociālās saites gan vietējā, 
gan Eiropas, pat starptautiskā līmenī, jāsekmē tautu un indivīdu solidaritāte.

Grozījums Nr. 9

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 13 500 000.

Or. fr

Pamatojums

Budžeta līdzekļi, kas piešķirti Eiropas Savienības lēmumu īstenošanai pēdējiem pieciem 
„Eiropas gadiem”, svārstās starp EUR 10 miljoniem un EUR 17 miljoniem. Ņemot vērā 
brīvprātīgo darba līdzvērtīgo nozīmi salīdzinājumā ar pēdējo gadu Eiropas gada tēmām, ir 
izteikts priekšlikums par finansējumu EUR 13, 5 miljonu apmērā, kas ir vidējais skaitlis no 
divām iepriekšminētajām summām.
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Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
Pielikums - A daļa. - 1. punkts - 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 brīvprātīgā darba ieguldījuma valsts 
ieņēmumos un tā ietekmes uz 
sabiedrību redzamības palielināšana, 
iekļaujot brīvprātīgo darbu kā īpašu 
kategoriju Eurostat statistikas 
pārskatos, veidojot satelītkontus par 
bezpeļņas organizācijām un 
brīvprātīgo darbu iekļaujot minētajos 
kontos, kā arī, nosakot katra gada 5.
decembri par Starptautisko brīvprātīgā 
darba dienu, ko ANO atzinusi kopš 
1985. gada.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Parlaments rezolūcijā par brīvprātīgā darba nozīmi ekonomiskajā un sociālajā 
kohēzijā jau izteica priekšlikumu iekļaut brīvprātīgo darbu kā īpašu kategoriju Eurostat 
statistikas pārskatos, regulāri izstrādāt satelītkontus attiecībā uz bezpeļņas organizācijām un 
tajos iekļaut brīvprātīgo darbu. Eiropas iestādēm jāpārņem ANO Starptautiskā brīvprātīgā 
darba diena.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
Pielikums - C daļa - 1. daļa

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 

Katras valsts koordinators iesniedz 
atsevišķu pieteikumu Kopienas 
finansējumam. Minētajā dotācijas 
pieteikumā apraksta koordinatora darba 
programmu vai finansējamo Eiropas gada 
popularizēšanas pasākumu, ko nosaka 
nepārtrauktā kopdarbībā ar brīvprātīgo 
organizācijām. Pieteikumam dotācijas 
saņemšanai jāpievieno sīki izstrādāts 
budžets, kurā norādītas ierosināto 
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un avoti. Kopienas dotācija var segt līdz 
pat 80 % no kopējām izmaksām.

iniciatīvu/darba programmas kopējās 
izmaksas, kā arī līdzfinansējuma lielums 
un avoti. Kopienas dotācija var segt līdz 
pat 80 % no kopējām izmaksām.

Or. fr

Pamatojums

Brīvprātīgo organizācijām partnerības garā  jāpiedalās katras programmas izstrādē.


