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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Brīvprātīgo darba nozīme ekonomiskajā un sociālajā kohēzijā
(2007/2149(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā „Ceturto ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju” (COM(2007)0273),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Lēmumu 
Nr. 1904/2006/EK, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam izveido programmu 
Eiropa pilsoņiem , lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Lēmumu 
Nr. 1719/2006/EK, ar ko izveido programmu Jaunatne darbībā laikposmam no 2007. gada 
līdz 2013. gadam2,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Lēmumu 2006/144/EK par Kopienas lauku 
attīstības stratēģiskajām pamatnostādnēm (2007.–2013. gada plānošanas laikposms)3,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 6. oktobra lēmumu 2006/702/EK par Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnēm4,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 25. novembra Rezolūciju 2003/C 295/4 par kopējiem 
mērķiem jauniešu līdzdalībai un informētībai5,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Sekmēt jaunatnes pilnīgu iesaistīšanos izglītībā, 
nodarbinātībā un sabiedrībā” (COM(2007)0498),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 10. jūlija Ieteikums 2001/613/EK 
par studentu, apmācāmo personu, brīvprātīgo, skolotāju un pasniedzēju mobilitāti 
Kopienā6,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu par brīvprātīgo kustības ieguldījumu 
ekonomiskajā un sociālajā kohēzijā (CdR xxx/08),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu par brīvprātīgajām 
aktivitātēm — to loma Eiropas sabiedrībā un to ietekme (SOC/243, CESE 1575/2006)

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu par brīvprātīgo organizāciju lomu — ieguldījums 
Eiropas sabiedrībā (CdR 306/97)7,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 158. un 159. pantu,
  

1 OV L 378, 27.12.2006., 32. lpp.
2 OV L 327, 24.11.2006., 30. lpp.
3 OV L 55, 25.2.2006., 20. lpp.
4 OV L 291, 21.10.2006., 11. lpp.
5 OV C 295, 5.12.2003,.6. lpp.
6 OV L 215, 9.8.2001., 30. lpp.
7 OV C 180, 11.6.1998., 57. lpp.
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– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

A. tā kā droši aprēķini rāda, ka Eiropas Savienībā vairāk nekā 100 miljoni iedzīvotāju ir 
iesaistījušies brīvprātīgo darbā8;

B. tā kā saskaņā ar sākotnējiem rezultātiem attiecībā uz ANO rokasgrāmatas par bezpeļņas 
iestādēm9 īstenošanu bezpeļņas iestāžu ekonomiskais ieguldījums IKP ir apmēram 5 % un 
pat piesardzīgi aprēķini rāda, ka brīvprātīgo darba laiks atbilst vairāk nekā vienai 
ceturtdaļai no šā rādītāja;

C. tā kā pētījums, ko nesen veica par brīvprātīgo kustību, kurā iesaistītas organizācijas no 
visas Eiropas, atklāja augstu pievienotās vērtības līmeni — par katru eiro, ko organizācijas 
izlietoja brīvprātīgo atbalstam, šīs organizācijas saņēma vidējo peļņu no 3 līdz 8 eiro 
vērtībā10;

D. tā kā ir pilnībā jāatzīst brīvprātīgo darba ļoti nozīmīgā loma sociālā kapitāla izveidē;

E. tā kā Eurofound jaunākais ziņojums atklāja faktu, ka sociālais kapitāls ir nozīmīgs 
elements centienos izstrādāt politiku lauku ekonomiskās attīstības veicināšanai11;

F. tā kā pētījums, ko nesen veica par veiksmīgu URBAN programmu Orhūsā, kā galveno 
uzsver, ka vietējiem iedzīvotājiem un brīvprātīgo darbam ir bijusi izšķirošā nozīme šīs 
programmas īstenošanas panākumos12;

G. tā kā brīvprātīgo kustībai ne vien ir izmērāma ekonomiska vērtība, bet tā var dot arī 
nozīmīgu ekonomiju sabiedriskajiem pakalpojumiem, un tā kā šādā kontekstā ir svarīgi 
nodrošināt, lai brīvprātīgais darbs papildinātu sabiedrisko pakalpojumu devumu, nevis to 
aizstātu;

H. tā kā brīvprātīgo darbs dod ieguldījumu brīvprātīgā personiskajā un sociālajā attīstībā un 
tam ir labvēlīga ietekme uz sabiedrību;

I. tā kā pastāv saistība starp brīvprātīgo kustību un ilgtspējīgu attīstību;

J. tā kā ir svarīgi veicināt un atbalstīt brīvprātīgo kustības pārvaldības labu praksi tādās 
organizācijās, kurās iesaistīts brīvprātīgo darbs;

K. tā kā minētajā Padomes Rezolūcijā 2003/C 295/04 Padome atbalsta lielāku jaunatnes 
līdzdalību sabiedrības dzīvē, dalības struktūrās, brīvprātīgo darbā utt.;

  
8 Eirobarometra ziņojums „Sociālās realitātes novērtējums” (2007. gada februāris).
9 Džona Hopkinsa Universitātes ziņojums „Pilsoniskās sabiedrības un brīvprātīgo kustības izvērtējums”, 
2007. gada septembris, www.jhu.edu/ccss.
10 „Brīvprātīgo darbs”, Brīvprātīgo kustības pētījumu un brīvprātīgo darba institūts. Anglija, 2007. gada 
septembris.
11 Sk. Mandl, I.,  Oberholzner, T.,  & Dörflinger, C. Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds. 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf.
12 Vestergaard Poulsen, L. „No degradētas vides uz ilgtspējīgu sabiedrību”, kopsavilkums angļu valodā, 
programma „URBAN II” Orhūsā 2002.–2007.g.
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L. tā kā brīvprātīgo darbs labvēlīgi ietekmē cilvēku veselību13; tā kā šī labvēlīgā ietekme uz 
veselību attiecas uz jebkuru vecumu un tai var būt preventīva nozīme attiecībā uz fizisku 
un garīgu saslimšanu;

M. tā kā brīvprātīgo darbam jābūt nozīmei, atbalstot vietējās attīstības iniciatīvas un ļaujot 
sekmīgi īstenot daudzas iniciatīvas, kas saņem līdzekļus no ES, piemēram, programmu 
LEADER, INTERREG un programmu PEACE,

1. mudina dalībvalstis un reģionālās un vietējās iestādes atzīt brīvprātīgo kustības nozīmi 
sociālās un ekonomiskās kohēzijas veicināšanā; turklāt mudina darboties partnerībā ar 
brīvprātīgo organizācijām un pēc nopietnas apspriešanās ar brīvprātīgo kustības sektoru 
izstrādāt plānus un stratēģijas, lai atzītu, novērtētu, atbalstītu un atvieglotu brīvprātīgo 
darbu, kā arī mudinātu uz to;

2. aicina dalībvalstis un reģionālās un vietējās iestādes veltīt patiesas pūles, lai atvieglotu 
brīvprātīgo darba organizācijām pieeju finansējumam bez pārmērīgām formalitātēm un 
birokrātijas, vienlaikus saglabājot vajadzīgo kontroli pār sabiedrisko līdzekļu izlietojumu;

3. vērš Komisijas uzmanību uz to, ka partnerattiecību principi, kas ierakstīti Kopienas lauku 
attīstības stratēģiskajās pamatnostādnēs (2007.–2013. gada plānošanas laikposms) un 
Kopienas stratēģiskajās pamatnostādnēs par kohēziju, valstu līmenī ne vienmēr tiek 
ievēroti14, un tādēļ mudina Komisiju veikt pienācīgus administratīvus un institucionālus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās politiku, procedūras un protokolus patiešām ņem vērā 
un īsteno struktūrfondu apspriedēs, sarunās un tām sekojošās darbībās;

4. iesaka, lai dalībvalstis veidotu regulārus bezpeļņas iestāžu „satelītkontus”, un aicina šajos 
„satelītkontos” iekļaut brīvprātīgo darbu, lai politikas veidotāji, izstrādājot politiku, varētu 
ņemt vērā bezpeļņas iestādes; bez tam lūdz izvērtēt iespēju iekļaut brīvprātīgo kustību kā 
īpašu kategoriju Statistikas biroja statistikas sistēmā;

5. stingri atbalsta uzskatu, ka brīvprātīgo kustībai un brīvprātīgo darbam nav jāstājas 
apmaksātā darba vietā;

6. aicina Komisiju visos fondos iestrādāt sistēmu, ar kuru brīvprātīgo kustību atzīst par 
ieguldījumu projektu līdzfinansēšanā, un izstrādāt mehānismu, lai brīvprātīgo darbu varētu 
atbilstoši iekļaut tāmē; atzinīgi vērtē vairāku Komisijas ģenerāldirektorātu centienus 
pieņemt saprotošāku nostāju attiecībā uz brīvprātīgo darba izmantošanu tādu ES projektu 
līdzfinansēšanai, kurus finansē ES;

7. aicina Komisiju veicināt iespējas gados vecākiem brīvprātīgajiem, izmantojot 
programmas, kas varētu darboties paralēli programmai „Jaunatne darbībā” un to 
papildinot, kā arī veicināt īpašas programmas, lai veicinātu brīvprātīgo kustību starp 
paaudzēm;

8. mudina dalībvalstis veicināt brīvprātīgo kustību visās sabiedrībās, gan reālu, gan virtuālu 
  

13 Sk. „Brīvprātīgo darba ieguldījums veselības jomā — pārskats par jaunāko pētījumu” (Corporation for 
National and Community Service, 2007.g.).
14 Sk. „Pilsoniskā sabiedrība kā partneris Eiropas Savienības struktūrfondos”, European Citizen Action Service, 
2004. gada novembris.
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brīvprātīgo kustību, piem., ģimenes brīvprātīgo darbu, vai brīvprātīgo darbu kritiskajās 
grupās vai tādās iedzīvotāju grupās, kas tradicionāli neiesaistās brīvprātīgo darbā;

9. aicina Komisiju nostiprināt brīvprātīgo kustības atzīšanu par tādu darbību, ar kuru iegūst 
zināšanas un prasmi, izmantojot YOUTHPASS, vienlaikus nodrošinot, lai brīvprātīgo 
kustību neuzskatītu par aizstājēju oficiālajām mācībām, bet gan papildinātu tās; turklāt 
aicina izskatīt iespējas izstrādāt vienotu sistēmu un valodas regulējumu, kurā darbojas 
valsts/ vietējie instrumenti, lai uzlabotu brīvprātīgo darba veicēju mobilitāti;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis izskatīt iespēju pieņemt Eiropas brīvprātīgo kustības hartu, 
ar kuru nosaka brīvprātīgo darba organizāciju lomu, tostarp to tiesības un pienākumus;

11. aicina dalībvalstis, Komisiju un reģionālās un vietējās iestādes veicināt brīvprātīgo kustību 
visos izglītības līmeņos, ieviešot brīvprātīgo darba iespējas agrā izglītības sistēmas 
pakāpē, lai to uzskatītu par normālu ieguldījumu kopienas dzīvē; turpināt šāda darba 
veicināšanu, studentiem kļūstot vecākiem, piem., trešajā kursā ļaut veikt „mācības 
dienestā”, kad studenti strādā ar brīvprātīgo/ kopienas grupām partnerattiecību modelī un 
tas veido viņu diploma/ akadēmiskā grāda programmas sastāvdaļu, veicināt saiknes 
veidošanos starp brīvprātīgo kustības sektoru un izglītības jomu visos līmeņos un veicināt 
brīvprātīgo kustību kā mūžizglītības sastāvdaļu;

12. aicina Komisiju izpētīt iespējas ieviest Kopienas tiesībās juridisko pamatu, ar kuru 
brīvprātīgo darba organizācijas, veicot pirkumus, tiktu atbrīvotas no PVN maksāšanas;

13. aicina, lai dalībvalstis, vienlaikus ievērojot subsidiaritātes principu, izveidotu noturīgu 
brīvprātīgo kustības infrastruktūru, kas nodarbotos ar tādiem jautājumiem kā brīvprātīgo 
darba organizāciju pamatfinansējums;

14. iesaka pasludināt 2011. gadu par Eiropas brīvprātīgo kustības gadu;

15. atzīst atšķirības brīvprātīgo kustību starpā dalībvalstīs, bet mudina dalībvalstis un 
reģionālās un vietējās iestādes pēc iespējas mācīties citai no citas, visos līmeņos 
apmainoties ar labāko praksi;

16. iesaka veicināt pārrobežu brīvprātīgo darba projektus;

17. aicina Eiropas Komisiju visās politikas un likumdošanas jomās noteikt ievirzi „atsaucība 
pret brīvprātīgo kustību”;

18. aicina attiecīgās ieinteresētās personas sniegt iedzīvotājiem adekvātu informāciju par 
iespējām veikt brīvprātīgo darbu;

19. mudina Komisiju paralēli plānam „D” noteikt plānu „V” (pirmais burts apzīmējumam 
angļu valodā attiecībā uz brīvprātīgo kustības vērtējumu, pārbaudi un redzamības 
nodrošināšanu);

20. aicina Komisiju pārskatīt vīzu politiku attiecībā uz tādiem dalībniekiem ārpus ES, kuri 
piedalās atzītās ES brīvprātīgo kustības programmās, un ieviest liberālāku vīzu režīmu 
brīvprātīgajiem no ES kaimiņvalstīm;
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21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Reģionu komitejai un 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Brīvprātīgo kustība sniedz nenovērtējumu ieguldījumu sabiedrībai. Iesaistīšanās brīvprātīgās 
darbībās ir līdzdalīgas demokrātijas materiāla izpausme, un pastāv cieša saistība starp 
brīvprātīgo kustību un aktīvu pilsoniskumu.

Lielākā daļa brīvprātīgo darbības notiek vietējā vai reģionālā līmenī, un partnerība ir 
galvenais instruments, lai nodrošinātu brīvprātīgo grupu jēgpilnu iesaistīšanos. Sinerģija, ko 
radījusi patiesa partnerība, pievieno reālu vērtību visiem rezultātiem. Patiesi, partnerības 
princips ļoti skaidri ir formulēts regulā, kas nosaka ERAF, ESF un Kohēzijas fonda vispārīgos 
nosacījumus15.

Vietējā/reģionālā līmenī brīvprātīgo darbība veicina vietējo dalībnieku iesaistīšanos, kuri kļūst 
pilnvaroti līdzdalīgas iesaistīšanās un darbības ceļā. Šī pilnvarošana palielina pašapziņu un 
motivāciju un reģionālā kontekstā var būtiski veicināt reģionālo identitāti.
Valsts līmenī šī pilnvarošana var veicināt pāreju attiecībā starp pilsoni un valsti no klienta-
vadītāja situācijas uz tādu situāciju, kurā pilsoņi kolektīvas darbības ceļā spēlē jēgpilnu lomu, 
sniedzot pozitīvu ieguldījumu Kopienas dzīvē. Ir vērts atzīmēt, ka šādu rezultātu, kas kopumā 
ir uzskatāms par pozitīvu, ne vienmēr ar atzinību uzņem tie, kas ir pie varas. Tam ir virkne 
iemeslu, ne tikai fakts, ka līdzdalības procedūras var uzlūkot kā status quo apdraudošas un 
dažkārt tās var izrādīties neērtas. Nesen veiktais Eiropas Pilsoņu rīcības dienesta (EPRD) 
pētījums par pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistīšanos astoņās dalībvalstīs atspoguļo 
to, ka situācija attiecībā uz partnerību ir neapmierinoša16. Nepieciešams pievērsties šai 
„Iekļaušanas ilūzijai”17, ja ir jāievēro partnerības princips, ko atbalsta visas ES iestādes.
Patiesi, Baltā grāmata par Eiropas pārvaldību18 atbalsta „cilvēku un plaša profila organizāciju 
lielāku iesaistīšanos vietējā demokrātijā” daudzlīmeņu partnerībā19. Daudziem cilvēkiem 
līdzdalība brīvprātīgo organizācijā var būt viņu vienīgā demokrātisko procesu pieredze ārpus 
parastā elektorāta ietvariem20 un atbilstīgajām iestādēm vajadzētu veicināt šo iesaistīšanos.

Saskaņā ar Komisijas paziņojumu par brīvprātīgo organizāciju lomas veicināšanu ir 
aprēķināts, ka ES 15 dalībvalstīs no vienas trešdaļas līdz pusei iedzīvotāju ir iesaistīti kāda 
veida brīvprātīgā darbībā21, un, lai gan darbību skaits un veidi dažādās valstīs ir atšķirīgi, 
ES 27 dalībvalstīs vairāk nekā 100 miljoni pilsoņu ir iesaistīti brīvprātīgo kustībā22. Līdz ar to 
Eiropas līmenī brīvprātīgo kustības veicināšana ar Kopienas politiku atbalstu, brīvprātīgo 

  
15 Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 
9. pants, OV L 210, 11.7.2006., 38. lpp.
16 Skatīt B. Harvey, 2004. gada jūlijs. „Iekļaušanas ilūzija”, NVO piekļuve struktūrfondiem jaunajās 
Austrumeiropas un Centrāleiropas dalībvalstīs. Ziņojums Eiropas Rīcības dienestam.
17 Skatīt B. Harvey, 2004. gada jūlijs. „Iekļaušanas ilūzija”, NVO piekļuve struktūrfondiem jaunajās 
Austrumeiropas un Centrāleiropas dalībvalstīs. Ziņojums Eiropas Rīcības dienestam.
18 Skatīt Komisijas Balto grāmatu par Eiropas pārvaldību COM(2001) 428 galīgā versija, Brisele, 25.7.2001., 
11. lpp., 3.1.
19 Harvey, B.,2004. gada jūlijs. „Iekļaušanas ilūzija”. NVO piekļuve struktūrfondiem jaunajās dalībvalstīs 
Austrumeiropā un Centrālajā Eiropā. Ziņojums Eiropas Rīcības dienestam.
20 Skatīt Komisijas paziņojumu par brīvprātīgo organizāciju un fondu veicināšanu Eiropā. (1997)
21 Skatīt Komisijas paziņojumu par brīvprātīgo organizāciju un fondu veicināšanu Eiropā. (1997). 4. lpp.
22 Skatīt Eirobarometra ziņojumu. „Sociālās realitātes novērtējums” (2007. gada februāris).
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kustības atbalstu, izmantojot Eiropas fondus, un brīvprātīgo kustības atzīšanu un ieguldījumu 
šajā kustībā Eiropas līmenī palīdzēs izveidot tiešu saikni starp pilsoņiem, to kopienām un 
Eiropas Savienību.
Viens no mūsu lielākajiem uzdevumiem ir vadīt globalizācijas procesu, jo īpaši tur, kur 
pilsoņi uzskata, ka lēmumi, kas ietekmē viņu nākotni, tiek pieņemti tālu no viņiem, un tur, kur 
ir sajūta, ka kontrole pār plašiem globāliem notikumiem ir maza vai tās nav vispār.
Brīvprātīgo kustību var uzlūkot kā pretlīdzekli dažām negatīvām globalizācijas ietekmēm tādā 
ziņā, ka pilsoņi nav vienkārši patērētāji, bet viņi var darboties kā izmaiņu katalizators, 
ietekmējot vietējo darbību, lai uzlabotu savus ekonomiskos apstākļus, kā arī uzlabotu dzīves 
kvalitāti savā kopienā. To darot, viņi var veicināt vietas izjūtu un piederības izjūtu. Tāpat 
brīvprātīgie var pievienot vērtību globalizācijas pozitīvajām ietekmēm, piem., iesaistoties 
elektroniskajā brīvprātīgo kustībā vai virtuālajā brīvprātīgo kustībā. Virtuālā brīvprātīgo 
kustība nozīmē to, ka uzdevumi pilnībā vai daļēji tiek izpildīti, izmantojot internetu. Tas ļauj 
piedalīties brīvprātīgo kustībā tiem, kuri laika ierobežojumu, personīgās izvēles, invaliditātes 
vai ar mājām saistītu pienākumu dēļ nespēj vai nevēlas darboties brīvprātīgo kustībā uz vietas.
Brīvprātīgie, kas dodas uz ārvalstīm, lai piedalītos brīvprātīgo kustībā, dod nozīmīgu 
ieguldījumu starpkultūru dialogā un izpratnē, kā to dara imigranti, kuri brīvprātīgi darbojas 
savā „jaunajā” kopienā.

Personīgā līmenī piedalīšanās brīvprātīgo kustībā veicina personīgās vērtības izjūtu, kā arī 
saistības ar citiem izjūtu.  Iespējams, ka brīvprātīgo kustība ir mūsu ilgtspējīgākais atjaunīgās 
enerģijas veids.

Definīcija

Šī ziņojuma nolūkā definēšu brīvprātīgo kustību, izmantojot šādus kritērijus:
1) Brīvprātīgo kustībā nepiedalās finansiāla atalgojuma dēļ, t.i., par to nemaksā.
2) Piedalīšanās notiek pēc personas brīvas gribas.
3) Tā nes labumu trešai pusei ārpus ģimenes locekļu un draugu loka.
4) Tā ir atvērta visiem.
Pastāv virkne dažādu brīvprātīgo kustību veidu, un tie plaši ietver savstarpēju palīdzību un/vai 
pašpalīdzību, filantropiju vai kalpošanu citiem, kampaņas un aizstāvēšanu, līdzdalību un 
pašpārvaldi23.

Eiropas Brīvprātīgo dienests E.B.D. ir īpašs brīvprātīgā dienesta veids un to veicina Eiropas 
Komisija saskaņā ar „Jaunatne darbībā programmu 2007.-2013. gadam”. Tas sniedz jauniem 
cilvēkiem iespēju paust savu personīgo apņemšanos, piedaloties neatalgotās un pilna laika 
brīvprātīgās darbībās kādā ārvalstī Eiropas Savienībā vai ārpus tās.

Sociālais kapitāls

Ļoti daudzos gadījumos - lai gan ne visos, brīvprātīgo kustībai ir nozīmīga loma sociālā 
kapitāla radīšanā. Brīvprātīgo kustība bieži darbojas kā katalizators asociatīvām darbībām, 
līdz ar to veidojot sociālo kapitālu, jo īpaši lauku reģionos vai ekonomiski trūcīgos apgabalos.
Sociālo kapitālu ir grūti definēt, bet tas neapšaubāmi ietver šādus elementus: uzticību, 
sadarbību un dalīšanos, sociālos tīklus, līdzdalību kopīgās uzvedības normās, pienākuma un 

  
23 Brīvprātīgo kustības mērīšana, praktisks instrumentārijs. Neatkarīgie un Apvienoto Nāciju brīvprātīgie.
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piederības izjūtu. Sociālais kapitāls ir slēpts resurss, kas atrodas attiecībās grupu iekšienē un 
starp grupām.

Dokumentā „Sociālais kapitāls: trūkstošais posms” ir atzīmēts, ka „dabiskais kapitāls,
fiziskais vai radītais kapitāls un cilvēkkapitāls parasti ir uzskatīts par to, kas veido nāciju 
bagātību un rada pamatu ekonomiskai izaugsmei un attīstībai.  Tagad ir atzīts, ka šie trīs 
kapitāla veidi tikai daļēji nosaka ekonomiskās izaugsmes procesu, jo tie nepievērš uzmanību 
veidam, kā ekonomiskie dalībnieki mijiedarbojas un organizē sevi, lai panāktu izaugsmi un 
attīstību. Trūkstošais posms ir sociālais kapitāls”24

Dažādi pētījumi ir parādījuši, ka brīvprātīgo kustībai kā neatņemamai sociālā kapitāla daļai ir 
svarīga loma ekonomisko atšķirību samazināšanā25.  Jo īpaši pētījumā, kura nosaukums ir 
„Sociālais kapitāls Eiropas vērtību pētījumu pārskatos” 26, ir secināts, ka „sociālais kapitāls 
aktīva brīvprātīgā darba izteiksmē ir pozitīvi saistīts ar reģionālo ekonomisko izaugsmi”.
Līdzīgi Daniel Moucque „Pārskatā par socio-ekonomiskajām atšķirībām starp ES 
reģioniem”27 ir secināts, ka sociālais kapitāls ir nozīmīgs faktors reģionālo atšķirību 
samazināšanā.  

Brīvprātīgo kustības ieguldījums ekonomiskajā kohēzijā

Brīvprātīgo kustība atbalsta Lisabonas mērķu sasniegšanu šādā veidā:

1) Veicinot nodarbinātības iespējas
Līdzdalībai brīvprātīgo kustībā ir svarīga loma iemaņu apgūšanā un brīvprātīgā 
nodarbinātības iespēju uzlabošanā. Brīvprātīgie apgūst ļoti plaša profila iemaņas un pieredzi.
Saskaņā ar Komisijas pēdējo paziņojumu par jaunatnes pilnas līdzdalības izglītībā, 
nodarbinātībā un sabiedrībā veicināšanu28 brīvprātīgas darbības ir vērtīga neformālas 
izglītības pieredze, kas jauniešiem palīdz apgūt prasmes un pēc izglītības iegūšanas sākt darba 
gaitas. Turklāt Eiropadomes 2005. gada pavasara sanāksmē tika secināts, ka „jāpanāk jaunās 
Lisabonas stratēģijas mērķu īstenošanas praktiskās puses uzlabošana, iesaistot reģionu un 
vietējos dalībniekus un sociālos partnerus”. Tajā tika arī vēlreiz atkārtots, ka šajās stratēģijas 
pamatnostādnēs29 ir atzīta šādas iesaistīšanās nozīme. Ir svarīgi atzīmēt, ka, lai gan brīvprātīgo 
kustība ir nozīmīgs instruments nodarbinātības veicināšanai, to nedrīkst izmantot kā 
alternatīvu nodarbinātības pasākumu. Brīvprātīgo kustība ir arī mūžizglītības līdzeklis.

Brīvprātīgo kustība vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām rada iespēju pārveidot dzīvi, 

  
24 Grootaert, C. „Sociālais kapitāls: trūkstošais posms”. Sociālā kapitāla iniciatīvas darba dokuments Nr. 3.
Pasaules Banka (1998. gada aprīlis).
25 Skatīt Zak un Knack – Uzticība un izaugsme.

 Skatīt Fukuyama Pētījums par uzticību (1995)
 Skatīt Knack un Keefer (1995, 1997) Grāmata par sociālo kapitālu.
 Skatīt Sonja Mikkelsen, URBAN II programmas vadītāja, Orhūsa, Dānija, „Modelis trūcīgu kaimiņos esošu 

teritoriju attīstībai”.
26 Skatīt Van Schaik, Tilburgas Universitāte. „Sociālais kapitāls Eiropas vērtību pētījumu pārskatos”.
27 Daniel Moucque darbojas Eiropas Komisijas Reģionālo politiku ģenerāldirektorātā. Viņš bija sestā periodiskā 
ziņojuma redaktors un viens no Pirmā kohēzijas ziņojuma līdzautoriem.
28 COM(2007)498.
29 Padomes 2006. gada 6. oktobra Lēmums Nr. 2006/702/EK par Kopienas kohēzijas stratēģijas 
pamatnostādnēm. 7. apsvērums. OV L 291, 12. lpp.



PR\702000LV.doc 11/12 PE400.301v01-00

LV

aktīvi iesaistīties sabiedrībā un ar iegūto prasmju un pieredzes palīdzību iegūt piekļuvi labāk 
apmaksātam darbam vai atrast ceļu atpakaļ uz izglītību.

2) Veicinot sociālo integrāciju
Kā nepiespiesta un neoficiāla izglītības pieredze brīvprātīgo kustība piedāvā reālas iespējas 
tiem, kas ir izslēgti no formālās izglītības sistēmas, kā arī tiem, kas ilgstoši ir bezdarbnieki.
Pieejamie pētniecības dati liecina, ka cilvēki, kas ir bijuši iesaistīti brīvprātīgo kustībā, retāk ir 
bezdarbnieki 30 Ņemot vērā, ka gandrīz katrs sestais jaunietis Eiropas Savienībā priekšlaikus 
pamet skolu un vispārējo vidējo izglītību neiegūst viens no četriem jauniešiem (25–29 gadu 
veci) 31, prasmes, ko ieguvuši brīvprātīgie, var izrādīties ārkārtīgi vērtīgas attiecībā uz 
piekļuvi nodarbinātībai un sociālās integrācijas veicināšanu.

Brīvprātīgo kustības ekonomiskā vērtība

Saskaņā ar Džona Hopkinsa Universitātes ziņojumu „Pilsoniskās sabiedrības un
brīvprātīgo kustības izvērtējums”, kas publicēts 2007. gada 25. septembrī32, bezpeļņas iestāžu 
sektors daudzās valstīs dod apmēram tikpat lielu ieguldījumu iekšzemes kopprodukta radīšanā 
kā būvniecības un finanšu nozares, un divreiz vairāk nekā inženierkomunikāciju nozare. Tas 
nozīmē, ka aplūkotajās valstīs šis sektors veido 5-7 % no IKP.  Šādi secinājumi izriet no 
datiem, ko apkopojušas oficiālas statistikas aģentūras astoņās valstīs (Austrālijā, Beļģijā, 
Kanādā, Čehijas Republikā, Francijā, Japānā, Jaunzēlandē un Amerikas Savienotajās Valstīs).
Ir vērts atzīmēt, ka divdesmit citas valstis, gan attīstītas, gan jaunattīstības valstis, ir 
uzņēmušās saistības izsniegt šos satelītkontus, un virkne citu valstu gatavojas uzsākt to 
ieviešanu. Tas skaidri norāda, ka aizvien vairāk valstu atzīst to, cik svarīgi ir iekļaut 
brīvprātīgo kustību valsts kontos.

Brīvprātīgo kustības ieguldījums sociālajā kohēzijā.  

Brīvprātīgo kustībai ir nozīmīga loma sociālās kohēzijas veicināšanā.  Eiropas līmenī 
brīvprātīgo kustība praktiski īsteno tādas Eiropas vērtības kā solidaritāte, sociālā kohēzija un 
iekļautība. Iesaistīšanās brīvprātīgo kustībā ļauj cilvēkiem savā dzīvē atgūt mērķa un 
atbildības, un struktūras izjūtu.

Brīvprātīgo kustība dažādās paaudzēs.
Brīvprātīgo kustība palielina jaunatnes piesaisti savai kopienai. Atbildības nodošana atpakaļ 
jaunatnei ļauj tai darīt kaut ko savā labā. Gados vecāki cilvēki, kas piedalās brīvprātīgo 
kustībā, var dot ieguldījumu, daloties savā pieredzē un zināšanās. Demogrāfisko izmaiņu dēļ 
gados vecāku cilvēku brīvprātīgā darbība ir milzīgs neizmantots resurss mūsu kopienās. Kad 
jaunatne un gados vecāki cilvēki iesaistās vietējās darbībās, brīvprātīgā darbošanās ir 
līdzeklis, kā satuvināt paaudzes, radot iespēju mācīties vienam no otra un palielinot 
savstarpējo saprašanos.

Brīvprātīgo kustība sabiedrībās, kur vērojama šķelšanās.
  

30 CEV Ģenerālās asamblejas galīgais ziņojums, 23.03.07. (Parīze, Francija).
31 COM(2007) 498.
32 Džona Hopkinsa Universitātes ziņojums „Pilsoniskās sabiedrības un brīvprātīgo kustības izvērtējums”, 
2007. gada septembris. www.jhu.edu/ccss
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Ziemeļīrijā brīvprātīgajiem, kas daudzos gadījumos ir saņēmuši PEACE vai INTEREG 
finansiālu atbalstu, ir bijusi izšķiroša loma samierināšanā un miera radīšanā. Brīvprātīgie ar 
dažādām sociālām un politiskām tradīcijām un atšķirīgu reliģisko pārliecību ir strādājuši kopā 
pie konkrētiem projektiem un ar šīm darbībām palīdzējuši atjaunot uzticības saites sabiedrībā, 
kurā vērojama šķelšanās. Līdzīgi tas ir noticis Kiprā un Baltijas valstīs.

Brīvprātīgo kustība var veicināt integrāciju un starpkultūru dialogu.

Brīvprātīgo kustība sekmē migrantu un trešo valstu pilsoņu iesaistīšanos vietējās kopienās. Tā 
arī sekmē starpkultūru dialogu un pieredzes apmaiņu, un var būt arī instruments, ar kura 
palīdzību jaunieši, kas brīvprātīgi darbojas ārzemēs, iegūst pozitīvu daudzveidības pieredzi, 
līdz ar to veicinot diskriminācijas un aizspriedumu novēršanu.

Brīvprātīgie tieši veicina kulturālo attīstību.

Brīvprātīgās darbības nodrošina plašākas iespējas kulturālām izpausmēm un līdzdalībai.

Nobeiguma piezīmes

Parlamentā mūsu lomai visos iespējamos gadījumos jābūt vērtības pievienošanai labajam 
darbam, kas jau ir uzsākts dalībvalstīs. Mums jānodrošina, ka tiek ievērota Kopienas politika, 
procedūras utt., lai radītu sinerģiju, kas sniegs pievienoto vērtību.
Mums ir jāveicina pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības demokrātijas attīstība, tādējādi 
mudinot pilsoņus kļūt par šī procesa daļu un tātad piešķirot reālu jēgu mērķim padarīt Eiropu 
tuvāku tās pilsoņiem. Brīvprātīgo kustības un brīvprātīgās darbības veicināšana, atbalsts un 
uzlabošana kopā ar sociālā kapitāla pieaugumu kļūs par nenovērtējamu instrumentu šo 
rezultātu sasniegšanai.
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