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KOPSAVILKUMS
Brīvprātīgo jauniešu pārrobežu mobilitātes intensitāte Eiropas Savienībā ir zema. Jauniešiem,
kas vēlas strādāt brīvprātīgu darbu citā Eiropas dalībvalstī, nav pietiekami daudz iespēju to
darīt.
Tādēļ ierosinātās iniciatīvas mērķis ir uzlabot brīvprātīgo jauniešu mobilitāti Eiropā.
Labvēlīgā blakusiedarbība būs lielākas neformālās izglītības iespējas un uzlabota
nodarbinātība, konkurētspēja, sociālā integrācija un pilsonība. Iniciatīva attiecas uz
jauniešiem Eiropas Savienībā, kas jaunāki par 30 gadiem un vēlas iesaistīties brīvprātīgā
darbā citā valstī. Tās darbības joma attiecas uz brīvprātīgām darbībām (ko skaidri nošķir no
nodarbinātības), kuras ierobežotā laika posmā, parasti vairākus mēnešus, veic ārzemēs, kā
aprakstīts Komisijas 2004. gada paziņojumā “Turpmākie pasākumi pēc baltās grāmatas par
jaunu impulsu Eiropas jaunatnei – priekšlikums kopējiem mērķiem jauniešu brīvprātīgā darba
jomā saskaņā ar Padomes 2002. gada 27. jūnija rezolūciju par Eiropas sadarbību jaunatnes
politikas jomā”1.
Situācija jauniešu brīvprātīgā darba jomā dalībvalstīs ir sadrumstalota. Ir gan valsts iestāžu
organizēts civildienests, gan brīvprātīgais darbs, ko organizē pilsoniskā sabiedrība.
Priekšlikumā Komisija cenšas panākt risinājumu, kas padarītu visas esošās sistēmas
savstarpēji savietojamas.
Pirms iniciatīvas izstrādāšanas notika plašas apspriedes ar ieinteresētajām personām,
brīvprātīga darba un jaunatnes organizācijām, kā arī ar dalībvalstīm. Šo apspriežu rezultātus
iespējami plaši izmantoja priekšlikumā. Ņēma vērā arī nesen sniegtos Eiropas Parlamenta2,
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas3 un Reģionu komitejas4 atzinumus.
Ierosinātās iniciatīvas galvenais mērķis ir uzlabot brīvprātīgo jauniešu pārrobežu mobilitāti,
bet konkrēti mērķi ir uzlabot zināšanas par pārrobežu brīvprātīgā darba iespējām jauniešiem,
palielināt brīvprātīgo jauniešu apmaiņas iespējas, nodrošināt atbilstošu kvalitātes līmeni,
veicināt brīvprātīgo jauniešu iegūtās prasmes un kompetenci, palīdzēt strādājošiem
jauniešiem, kuri atbalsta brīvprātīgos jauniešus pārrobežu darbā, un mudināt jauniešus,
kuriem ir mazāk iespēju, iesaistīties brīvprātīgā darbā ārzemēs.
Komisija analizēja četrus risinājumus, lai pārliecinātos, kurš no tiem jāizvēlas, lai vislabākajā
veidā sasniegtu nospraustos mērķus: status quo saglabāšana, dalībvalstīs esošu sistēmu
savietojamības uzlabošana, Eiropas brīvprātīgo dienesta (EBD) paplašināšana vai jauniešu
brīvprātīgā darba valsts sistēmu saskaņošana. Status quo saglabāšana nepalīdzētu uzlabot
situāciju, bet EBD paplašināšana būtu pārāk dārga, un Līgums neparedz saskaņošanu.
Tādējādi paliek tikai viens iespējams risinājums, proti, dalībvalstīs esošo sistēmu
savietojamības uzlabošana, kas palīdzētu sasniegt visus mērķus.
Šajā kontekstā savietojamība nozīmē, ka valsts brīvprātīgā darba sistēmas paver iespējas
brīvprātīgajiem darbiniekiem no citām valstīm un ņem vērā to īpašās vajadzības, veidojot tiem
paredzētās darbības. To iespējams veikt, labāk iepazīstot valsts sistēmas un civildienesta
organizācijas, atbalstot saņēmējorganizācijas valstī, informējot jaunatni, strādājošos jauniešus
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un jaunatnes vadītājus par iespējām ārzemēs, kā arī uzsverot Eiropas jaunatnes mobilitātes
karšu nozīmi. Šos pūliņus papildinātu ar brīvprātīgā darba iespēju “kvalitātes garantijām”,
iegūtās kvalifikācijas pielāgošanu valsts un Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrām,
“Europass” un “Youthpass” izmantošanu un Eiropas jauniešu brīvprātīgā darba reklamēšanu
darba devējiem, iestādēm, institūcijām utt. Komisija atbalstītu šo instrumentu izmantošanu un
turpinātu pilnveidot Eiropas brīvprātīgo jauniešu portālu jau esošajā Jaunatnes portālā.
Lai panāktu atbilstošo iedarbību, šā piedāvātā risinājuma juridiskā forma ir ieteikums.
Padomes ieteikums iesaistītu dalībvalstis lielākā mērā nekā Komisijas ieteikums, un tas ir
skaidri paredzēts juridiskajā pamatojumā, proti, Līguma 149. panta 4. punktā.
Jaunatnes jomā tas nozīmē būtisku progresu, jo šis ir pirmais Padomes ieteikums.
Priekšlikuma mērķis nav izraisīt radikālas pārmaiņas, bet drīzāk uzlabot mehānismus, kas
dalībvalstīm jau ir. Pamatojoties uz esošām rezolūcijām5 par jauniešu brīvprātīgo darbu un
ieteikumiem par mobilitāti6, mērķis ir sniegt iedarbīgus ieteikumus, lai uzlabotu brīvprātīgo
jauniešu mobilitāti Eiropā. Ieteikums būs iekļauts ES atjauninātajā sociālajā programmā
“Iespējas, pieejamība un solidaritāte 21. gadsimta Eiropā”.
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