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Ændringsforslag  4 

Michaela Šojdrová 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Den Europæiske Volontørtjeneste 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning L 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

L. der minder om, at den aktuelle 

flygtningekrise er et relevant eksempel og 

et synligt symbol på vigtigheden af 

volontører og den måde, hvorpå de 

legemliggør europæiske værdier, bidrager 

til modstandskraft og er i stand til at 

tilbyde fleksible og pragmatiske løsninger 

på de fælles udfordringer; 

L. der minder om, at EU's reaktion på den 

aktuelle flygtningekrise er et relevant 

eksempel og et synligt symbol på 

vigtigheden af volontører og den måde, 

hvorpå de legemliggør europæiske værdier, 

bidrager til modstandskraft og er i stand til 

at tilbyde fleksible og pragmatiske 

løsninger på de fælles udfordringer; 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Michaela Šojdrová 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Den Europæiske Volontørtjeneste 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 6 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

6. opfordrer Eurostat til at støtte 

medlemsstaterne i dette arbejde med 

henblik på at sikre, at der indsamles 

sammenlignelige data i Europa såvel som 

udvikles fælles EU-omfattende indikatorer 

og metodologier til måling af den sociale 

virkning af frivilligt arbejde; opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til at 

vedtage det af Den Internationale 

Arbejdsorganisation vedtagne system til 

måling af den økonomiske værdi af 

frivilligt arbejde; 

6. opfordrer Eurostat til at støtte 

medlemsstaterne i dette arbejde med 

henblik på at sikre, at der indsamles 

sammenlignelige data i Europa såvel som 

udvikles fælles EU-omfattende indikatorer 

og metodologier til måling af den sociale 

virkning af frivilligt arbejde;  

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Michaela Šojdrová 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Den Europæiske Volontørtjeneste 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 9 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

9. anmoder Kommissionen om at foretage 

en undersøgelse af de nationale ordninger 

for volontør- og civiltjenester og 

solidaritetskorps og af det eksisterende 

miljø for potentielle frivillige blandt 

medlemsstaterne med henblik på at lette 

gensidig forståelse og udbredelsen af god 

praksis og muligheden for at etablere en 

EU-civiltjeneste, der supplerer de 

eksisterende muligheder for frivilligt 

arbejde – alt sammen med henblik på at 

fremme europæisk medborgerskab; 

9. anmoder Kommissionen om at foretage 

en undersøgelse af de nationale ordninger 

for volontør- og civiltjenester og det 

eksisterende miljø for potentielle frivillige 

blandt medlemsstaterne med henblik på at 

lette gensidig forståelse og udbredelsen af 

god praksis – alt sammen med henblik på 

at fremme europæisk medborgerskab; 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Michaela Šojdrová 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Den Europæiske Volontørtjeneste 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 17 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

17. anmoder Kommissionen om at forbedre 

og omlægge sin kommunikationsstrategi 

for Den Europæiske Volontørtjeneste ved 

at fremhæve de sociale, menneskelige og 

medborgerlige værdier af frivilligt arbejde; 

17. anmoder Kommissionen om at forbedre 

sin kommunikationsstrategi for Den 

Europæiske Volontørtjeneste yderligere 

ved at fremhæve de sociale, menneskelige 

og medborgerlige værdier af frivilligt 

arbejde; 

Or. en 

 

 


