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Τροπολογία  4 

Michaela Šojdrová 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΒ. υπενθυμίζοντας ότι η σημερινή 

προσφυγική κρίση αποτελεί ενδεικτικό 

παράδειγμα, και ορατό σύμβολο, του 

σημαντικού ρόλου των εθελοντών και του 

τρόπου με τον οποίο ενσαρκώνουν τις 

ευρωπαϊκές αξίες, συμβάλλουν στην 

ανθεκτικότητα και είναι διαθέσιμοι να 

προσφέρουν ευέλικτες και ρεαλιστικές 

λύσεις σε κοινές προκλήσεις· 

ΙΒ. υπενθυμίζοντας ότι η απάντηση της 

ΕΕ στη σημερινή προσφυγική κρίση 

αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα, και ορατό 

σύμβολο, του σημαντικού ρόλου των 

εθελοντών και του τρόπου με τον οποίο 

ενσαρκώνουν τις ευρωπαϊκές αξίες, 

συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και είναι 

διαθέσιμοι να προσφέρουν ευέλικτες και 

ρεαλιστικές λύσεις σε κοινές προκλήσεις· 
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Τροπολογία  5 

Michaela Šojdrová 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί τη Eurostat να στηρίξει τα κράτη 

μέλη σε αυτό το εγχείρημα ώστε να 

διασφαλιστεί η συλλογή συγκρίσιμων 

δεδομένων στην Ευρώπη και παράλληλα 

να αναπτυχθούν κοινοί δείκτες και 

μεθοδολογίες σε επίπεδο ΕΕ για τη 

μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου του 

εθελοντισμού· προτρέπει τα κράτη μέλη 

να υιοθετήσουν το σύστημα που έχει 

αναπτύξει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 

για τη μέτρηση της οικονομικής αξίας 

του εθελοντισμού· 

6. καλεί τη Eurostat να στηρίξει τα κράτη 

μέλη σε αυτό το εγχείρημα ώστε να 

διασφαλιστεί η συλλογή συγκρίσιμων 

δεδομένων στην Ευρώπη και παράλληλα 

να αναπτυχθούν κοινοί δείκτες και 

μεθοδολογίες σε επίπεδο ΕΕ για τη 

μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου του 

εθελοντισμού·  
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Τροπολογία  6 

Michaela Šojdrová 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 

μελέτη για τα εθνικά συστήματα 

εθελοντικής υπηρεσίας, καθώς και για την 

πολιτική θητεία, τα σώματα αλληλεγγύης 
και το υφιστάμενο περιβάλλον για 

δυνητικούς εθελοντές μεταξύ των κρατών 

μελών, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

αμοιβαία κατανόηση και η διάδοση ορθών 

πρακτικών, και να διερευνηθεί η 

δυνατότητα καθιέρωσης ευρωπαϊκής 

πολιτικής θητείας που θα έχει 

συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με 

τις ήδη υπάρχουσες ευκαιρίες 

εθελοντισμού, όλα αυτά με στόχο την 

προώθηση της ιθαγένειας της Ένωσης· 

9. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 

μελέτη για τα εθνικά συστήματα 

εθελοντικής υπηρεσίας και το υφιστάμενο 

περιβάλλον για δυνητικούς εθελοντές 

μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου 

να διευκολυνθεί η αμοιβαία κατανόηση και 

η διάδοση ορθών πρακτικών, όλα αυτά με 

στόχο την προώθηση της ιθαγένειας της 

ένωσης· 
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Τροπολογία  7 

Michaela Šojdrová 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει 

και να αναδιαμορφώσει τη στρατηγική 

επικοινωνίας για την ευρωπαϊκή 

εθελοντική υπηρεσία με τρόπο που να 

τονίζει την αξία του εθελοντισμού σε 

κοινωνικό και ανθρώπινο επίπεδο και από 

τη σκοπιά του πολίτη· 

17. ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει 

περαιτέρω τη στρατηγική επικοινωνίας για 

την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία με 

τρόπο που να τονίζει την αξία του 

εθελοντισμού σε κοινωνικό και ανθρώπινο 

επίπεδο και από τη σκοπιά του πολίτη· 

Or. en 

 

 


