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PAKEITIMAI 1–41

Pranešimo projektas (PE400.301v01-00)
Marian Harkin
dėl savanoriškos veiklos naudos ekonominei ir socialinei sanglaudai
(2007/2149(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Tunne Kelam

Pakeitimas 1
6 nurodomoji dalis

- atsižvelgdamas į Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių 
atstovų rezoliuciją dėl jaunimo dalyvavimo ir informavimo aktyviam jo Europos 
pilietiškumui skatinti bendrų tikslų įgyvendinimo1,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter
Pakeitimas 2
7a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos demografijos ateitis: iššūkį 
paversti galimybe“ (COM(2006)0571),

                                               
1  OL C 297, 2006 12 7, p. 6.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 3
8a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl įmonių socialinės 
atsakomybės: naujosios partnerystės1,

Or. en

Pakeitimą pateikė Tunne Kelam

Pakeitimas 4
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi savanoriška veikla – pagrindinė pilietinę visuomenę išlaikanti jėga, 
padedanti siekti moralinės ir politinės Europos piliečių integracijos, stiprinančios 
solidarumą – vieną pagrindinių Europos Sąjungos vertybių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Petru Filip

Pakeitimas 5
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi būtina visapusiškai pripažinti savanoriškos veiklos indėlį kuriant socialinį 
kapitalą, nes tai – būtinas bendruomenės vystymo elementas naujose valstybėse 
narėse, kuriose baigiasi pokomunistinis pereinamasis laikotarpis ir kuriose šiai 
temai visuomenė iki šiol skyrė nepakankamai dėmesio (remiantis Švietimo ir 
mokymo Europos valdymo ir aktyvaus pilietiškumo srityse programos 
(angl. ETGACE) ir persvarstytos Švietimo ir mokymo Europos valdymo ir aktyvaus 
pilietiškumo srityse programos (angl. RE-ETGACE) duomenimis, savanoriška 
veikla buvusiose socialistinėse šalyse paplitusi daug mažiau);

Or. ro
                                               
1 OL C 301 E, 2007 12 13, p. 45.
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Pakeitimą pateikė Tunne Kelam

Pakeitimas 6
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi savanoriškoms organizacijoms ir apskritai savanoriškam darbui itin 
svarbus nuolatinis finansavimas, ypač skiriamas administravimui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Petru Filip

Pakeitimas 7
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi savanoriška veikla prisideda prie savanorių asmeninio ir socialinio vystymo 
bei daro teigiamą įtaką tarpasmeniniams bendruomenės santykiams,

Or. ro

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 8
Ha konstatuojamoji dalis (nauja)

Ha. pažymi, kokį svarbų vaidmenį savanoriai, pavyzdžiui, reglamentuojamos kredito 
unijos, savanorių tarybos administruojami ir valdomi pelno nesiekiantys finansiniai 
kooperatyvai, prisidėdami prie finansinės integracijos, atlieka siekiant Lisabonos 
strategijos tikslų – socialinės ir ekonominės sanglaudos,

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 9
Ha konstatuojamoji dalis (nauja)

Ha. kadangi įmonių socialinė atsakomybė yra ir svarbi verslo varomoji jėga, ir būtinas 
Europos socialinio modelio elementas,
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Or. en

Pakeitimą pateikė Tunne Kelam

Pakeitimas 10
J konstatuojamoji dalis

J. kadangi yra labai svarbu tarp organizacijų, kuriose dirba savanoriai, skatinti 
savanoriškos veiklos valdymo geriausią praktiką ir ją remti, 

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Or. en

Pakeitimą pateikė Rumiana Jeleva

Pakeitimas 11
Ja konstatuojamoji dalis (nauja)

Ja. kadangi savanorišką veiklą atliekantys piliečiai tiesiogiai dalyvauja vietos vystymosi 
procese ir gali atlikti svarbų vaidmenį puoselėjant pilietinę visuomenę ir 
demokratiją, ypač naujosiose valstybėse narėse,

Or. en

Pakeitimą pateikė Tunne Kelam

Pakeitimas 12
K konstatuojamoji dalis

K. kadangi minėtoje Tarybos rezoliucijoje dėl jaunimo dalyvavimo ir informavimo 
bendrų tikslų įgyvendinimo Taryba skatina aktyvesnį jaunimo dalyvavimą 
pilietiniame gyvenime, dalyvaujamosiose struktūrose, savanoriškame darbe ir t. t.,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 13
Ka konstatuojamoji dalis (nauja)

Ka. kadangi demokratinių pokyčių poveikis Europoje lemia didėjantį galimų 
pagyvenusių savanorių skaičių,

Or. en

Pakeitimą pateikė Emmanouil Angelakas

Pakeitimas 14
1 dalis

1. skatina valstybes nares, regioninės ir vietinės valdžios institucijas pripažinti 
savanoriškos veiklos naudą, skatinant socialinę ir ekonominę sanglaudą; be to, skatina 
bendradarbiauti su savanoriškomis organizacijomis ir socialinio bei profesinio 
pobūdžio institucijomis (mokyklomis, universitetais, asociacijomis, pagyvenusių 
žmonių globos namais ir kt.), o po prasmingų konsultacijų su savanoriškos veiklos 
sektoriumi sukurti planus ir strategijas, kur būtų pripažįstama, vertinama, remiama, 
palengvinama ir skatinama savanoriška veikla; ragina valstybes nares sukurti tvirtą 
institucinį NVO dalyvavimo viešuosiuose svarstymuose pagrindą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Petru Filip

Pakeitimas 15
1a dalis (nauja)

1a. ragina Komisijos specialistus aiškiai atskirti savanoriškas ir nevyriausybines 
organizacijas (NVO), kurių veikla organizuojama ne tais pačiais savanoriškais 
pagrindais, ir ragina visoje Europoje išsamiai ištirti socialinio dalyvavimo, įskaitant 
savanorišką dalyvavimą ir jo finansavimą, lygį ir vidaus sistemas, pirmenybę 
teikiant Septintajai bendrajai programai (angl. FP 7) arba kitoms mokslinių tyrimų 
programoms, kuriomis siekiama to paties tikslo;

Or. ro
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Pakeitimą pateikė Tunne Kelam

Pakeitimas 16
2 dalis

2. ragina valstybes nares, regioninės ir vietinės valdžios institucijas dėti tikras pastangas, 
kurios leistų savanoriškoms organizacijoms be perdėto formuliarų pildymo, 
popierizmo ir biurokratizmo nuolat gauti pakankamai lėšų administravimui ir 
projektams, kartu užtikrinant reikiamą viešųjų lėšų panaudojimo kontrolę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 17
2a dalis (nauja)

2a. ragina įmones įgyvendinant įmonių socialinės atsakomybės strategiją finansiškai 
remti iniciatyvas, kuriomis skatinama ir plečiama savanoriška veikla;

Or. en

Pakeitimą pateikė Emmanouil Angelakas

Pakeitimas 18
2a dalis (nauja)

2a. ragina valstybes nares, regionines ir vietos institucijas remti savanoriškų avarinių 
tarnybų kūrimą kiekvienoje vietovėje ir taip užtikrinti, kad būtų greitai reaguojama į 
stichines nelaimes ir avarijas;

Or. el

Pakeitimą pateikė Petru Filip

Pakeitimas 19
5a dalis (nauja)

5a. tvirtai remia idėją, kad tais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių negalima gauti 
galimų savanoriškos veiklos teikiamos naudos gavėjų sutikimo, turi būti be išimties 
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taikoma sutikimo prezumpcija arba bent jau sutikimas turi būti laikomas duotu, 
jeigu naudos gavėjas nepareiškė kitaip;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Emmanouil Angelakas

Pakeitimas 20
6 dalis

6. ragina Komisiją visuose fonduose sukurti sistemą, pagal kurią savanoriškas darbas 
būtų pripažįstamas kaip projektų bendrafinansavimas, ir sukurti priemones, kurios 
leistų tinkamai įvertinti savanorišką darbą; džiaugiasi dėl kai kurių Komisijos 
generalinių direktoratų pastangų patvirtinti labiau suprantamą požiūrį dėl savanoriškos 
veiklos, kaip ES finansuojamų projektų finansavimo dalies; ragina valstybes nares 
remti ir skatinti privatų savanoriškos veiklos finansavimą – teikti paskatas;

Or. el

Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 21
6 dalis

6. ragina Komisiją visuose fonduose sukurti sistemą, pagal kurią savanoriškas darbas 
būtų pripažįstamas kaip projektų bendrafinansavimas, ir sukurti priemones, kurios 
leistų tinkamai įvertinti savanorišką darbą; džiaugiasi dėl kai kurių Komisijos 
generalinių direktoratų pastangų patvirtinti lankstesnį požiūrį dėl savanoriškos 
veiklos, kaip ES finansuojamų projektų finansavimo dalies;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 22
7 dalis

7. ragina Komisiją skatinti galimybes vyresniems savanoriams ir vis gausėjančiam 
savanorišką veiklą vykdyti pageidaujančių patyrusių pagyvenusių žmonių būriui 
sukurti programą „Veiklūs senjorai“, kuri būtų vykdoma greta programos „Veiklus 
jaunimas“ arba šią programą papildytų, taip pat skatinti specialias įvairių kartų 
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savanoriškos veiklos ir konsultavimo (mentorių) programas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 23
7a dalis (nauja)

7a. ragina Komisiją ir valstybes nares remti ir vystyti projektus, tarptautine savanorių 
veikla padedančius siekti Tūkstatmečio vystymosi tikslų; ypač daug reikšmės skiria 
savanorių tarpusavio mainams;

Or. de

Pakeitimą pateikė Emmanouil Angelakas

Pakeitimas 24
7a dalis (nauja)

7a. ragina Komisiją nustatant bendrus savanoriškos veiklos pagrindus pabrėžti didžiulę 
savanoriško darbo organizavimo svarbą siekiant užtikrinti, kad šis darbas būtų 
atliekamas greta šeiminio ir profesinio gyvenimo ir jam netrukdytų;

Or. el

Pakeitimą pateikė Rumiana Jeleva

Pakeitimas 25
8a dalis (nauja)

8a. pažymi, kad naujosioms valstybėms narėms dažnai trūksta patirties ir organizacinių 
pagrindų gerai veikiančioms savanoriškos veiklos sistemoms sukurti, ir ragina 
Komisiją pradėti taikyti paramos priemones ir taip sukurti veiksmingas įvairių vietos 
ir regioninių savanorių organizacijų bendradarbiavimo ir tinklų sistemas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Petru Filip

Pakeitimas 26
8a dalis (nauja)

8a. ragina suinteresuotąsias šalis remti privačių ūkio subjektų iniciatyvas, kuriomis 
vykdant socialiai atsakingą politiką skatinama savanoriška veikla, ir skatinti 
aktyviai ieškoti priemonių, kuriomis verslo sektorius būtų skatinamas remti 
savanorišką darbą;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Tunne Kelam

Pakeitimas 27
9 dalis

9. ragina Komisiją sustiprinti savanoriškos veiklos pripažinimą (išduodant EUROPASĄ) 
veikla, ugdančia įgūdžius ir žinias, užtikrinant, kad savanoriška veikla bus vertinama 
ne kaip formaliojo mokymo priedas, o kaip papildymas; taip pat ragina 
nacionalinėmis ir (arba) vietinėmis priemonėmis padidinti savanorių judumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Rumiana Jeleva

Pakeitimas 28
10 dalis

10. ragina Komisiją ir valstybes nares išnagrinėti, ar reikėtų priimti Europos savanorių 
chartiją, nustatančią savanorių organizacijų vaidmenį, jų teises ir pareigas, ir siūlo 
kartu sukurti geriausios praktikos duomenų bazę, kad savanoriškos veiklos sistemą 
tobulinti norinčios ES ir jai nepriklausančios šalys turėtų naudingas gaires;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Pakeitimas 29
10 dalis

10. ragina Komisiją ir valstybes nares išnagrinėti, ar reikėtų priimti Europos savanorių 
chartiją, nustatančią savanorių organizacijų vaidmenį, savanorių teises ir pareigas, 
nepamirštant, kad jie, atlikdami savanoriškas pareigas, turi būti deramai 
apsidraudę;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Emmanouil Angelakas

Pakeitimas 30
10 dalis

10. ragina Komisiją ir valstybes nares išnagrinėti, ar reikėtų priimti Europos savanorių 
chartiją, nustatančią savanorių organizacijų vaidmenį, jų teises ir pareigas; 
rekomenduoja kasmet apibendrinti rezultatus įvertinant kiekvienoje valstybėje 
narėje, sektoriuje ir organizacijoje vykdomą savanorišką darbą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Tunne Kelam

Pakeitimas 31
10 dalis

10. ragina Komisiją ir valstybes nares išnagrinėti, kodėl delsiama priimti Europos 
savanorių chartiją, nustatančią savanorių organizacijų vaidmenį, jų teises ir pareigas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 32
10a dalis (nauja)

10a. ragina valstybes nares imtis veiksmų ir užtikrinti, kad savanoriškai veiklai 
nepakenktų reikalavimas ją apdrausti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Tunne Kelam

Pakeitimas 33
11 dalis

11. ragina Komisijà, valstybes nares ir regioninës bei vietinës valdþios institucijas skatinti 
savanorišką veiklą visų lygmenų švietimo programose, sudarant galimybes imtis 
savanoriškos veiklos jau ankstyvuose švietimo sistemos etapuose, kad tokia veikla 
būtų vertinama kaip įprastas indėlis į Bendrijos gyvenimą; ir toliau skatinti tokią 
veiklą mokiniams augant, pavyzdžiui, trečiajame švietimo lygmenyje palengvinti 
„mokymąsi teikti paslaugas“, kai studentai, rašydami savo diplominius darbus ir (arba) 
darbus moksliniam laipsniui gauti, dirba su savanorių ir (arba) bendruomenės 
grupėmis pagal tam tikrus partnerystės modelius, skatinti ryšius tarp savanoriškos
veiklos ir švietimo sektorių visais lygiais, taip pat pripažinti mokymąsi atliekant
savanorišką veiklą kaip mokymosi visą gyvenimą dalį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Emmanouil Angelakas

Pakeitimas 34
11a dalis (nauja)

11a. tvirtai pabrėžia įmonių savanoriškos veiklos svarbą gerinant gyvenimo kokybę vietos 
lygmeniu, skatinant tarpusavio pagalbą vietos problemoms spręsti, lengvinant 
įmonių turimų sugebėjimų ir praktinės patirties iš privačiojo į viešąjį sektorių
perkėlimą ir padedant vietos bendruomenėms subręsti; ragina Komisiją 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir įmonėse diegti savanorišką veiklą, 
profesionalaus verslo pagrindu teikiančią pridėtinę vertę;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Pakeitimas 35
12 dalis

12. ragina Komisiją ištirti, ar priimant Bendrijos teisės aktus galėtų būti sukurtas teisinis 
pagrindas, kuriuo remiantis savanorių organizacijos pirkimų atveju būtų atleistos nuo 
pridėtinės vertės mokesčio, o paramą teikiantys subjektai neprivalėtų mokėti 
mokesčių nuo aukų, skirtų savanoriškam darbui;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Maria Petre

Pakeitimas 36
12 dalis

12. ragina Komisiją ištirti, ar priimant Bendrijos teisės aktus galėtų būti sukurtas teisinis 
pagrindas, kuriuo remiantis savanorių organizacijos jų tikslui pasiekti ir rengiamiems 
projektams skirtų pirkimų atveju būtų atleistos nuo pridėtinės vertės mokesčio;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Emmanouil Angelakas

Pakeitimas 37
13a dalis (nauja)

13a. ragina valstybes nares priimti nacionalines savanoriškos veiklos chartijas, kuriose 
būtų reglamentuojamas savanorių socialinis ir sveikatos draudimas bei išlaidos;

Or. el

Pakeitimą pateikė Petru Filip

Pakeitimas 38
15a dalis (nauja)

15a. ragina didinti sąmoningumą ir sukurti specialias strategijas ir programas siekiant
vėl skatinti savanorišką veiklą anksčiau buvusio komunistų bloko šalyse, kur ji 
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visuotinai sieta su privalomo pobūdžio veiksmais, administruojamomis ir 
priverstinai vykdomomis administracinėmis ar politinėmis priemonėmis;

Or. ro

Pakeitimą pateikė Emmanouil Angelakas
Pakeitimas 39
18 dalis

18. ragina atitinkamas vietos ir regionines suinteresuotąsias šalis, savanorių 
organizacijas ir žiniasklaidą piliečiams suteikti tinkamą informaciją apie galimybes 
imtis savanoriškos veiklos, tinkamą mokymą, ypač apie labiau pažeidžiamus 
visuomenės sluoksnius (specialių poreikių turinčius žmones, bedarbius, migrantus, 
paauglius ir kt.), taip pat apie atokių ir (arba) nepasiekiamų regionų poreikius;

Or. el

Pakeitimą pateikė Emmanouil Angelakas

Pakeitimas 40
19 dalis

19. ragina Komisiją greta plano D (dialogas, diskusijos ir demokratija) sukurti planą Į 
(Savanorių įvertinimas, įgaliojimas ir įžvelgimas); rekomenduoja sukurti Europos 
duomenų bazę, kurioje būtų galima gauti išsamią informaciją apie savanorių 
organizacijas, jų konkretų pobūdį ir veiklą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Petru Filip

Pakeitimas 41
19a dalis (nauja)

19a. ragina visas suinteresuotąsias šalis imtis tinkamų veiksmų savanorių dalyvavimui 
viešame sprendimų priėmimo procese skatinti siekiant pagerinti valstybės institucijų 
vietos ir centrinio lygmens funkcijų, tarp jų – ir rinkimų proceso organizavimo, 
veiksmingumą;

Or. ro
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