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PR_CNS_art55am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets beslutning om det europæiske år for frivilligt arbejde (2011)
(KOM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0254),

– der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C7-0054/2009),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra 
Budgetudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til beslutning
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Med traktaten indføres 
unionsborgerskab, som er et supplement 
til det nationale statsborgerskab i 
medlemsstaterne og en vigtig faktor for 
styrkelse og sikring af den europæiske 
integrationsproces.

Or. en



PE430.366v01-00 6/18 PR\793630DA.doc

DA

Ændringsforslag 2

Forslag til beslutning
Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1a) Fremme af et aktivt medborgerskab 
er helt afgørende for en styrkelse af 
samhørigheden og udvikling af 
demokratiet.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til beslutning
Betragtning -1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1b) Det europæiske år for frivilligt 
arbejde til fremme af aktivt 
medborgerskab, vil understrege, at 
frivilligt arbejde er et nøgleeksempel på 
aktivt medborgerskab og demokrati, der er 
udtryk for europæiske værdier som 
solidaritet og ligebehandling og som 
sådan bidrager til en harmonisk udvikling 
af de europæiske samfund.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til beslutning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Gennem frivilligt arbejde har man 
mulighed for at erhverve sig uformelle
læringserfaringer, som både bidrager til 
udvikling af erhvervsrelevante 
kvalifikationer og kompetencer og er en 

(3) Frivilligt arbejde udgør en værdifuld
ikke-formel læringserfaring, som både 
bidrager til udvikling af sociale
kvalifikationer og kompetencer og 
bidrager til solidaritet. Det arbejde, der 
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vigtig indgang til aktiv deltagelse i 
samfundslivet. Det arbejde, der udføres af 
volontører i alle aldre, er af stor betydning 
for udviklingen af demokratiet, som er et af 
de grundlæggende principper for Den 
Europæiske Union, og det bidrager 
desuden til udviklingen af menneskelige 
ressourcer og til styrkelse af 
sammenhængskraften i samfundet.

udføres af volontører i alle aldre, er af stor 
betydning for udviklingen af demokratiet, 
som er et af de grundlæggende principper 
for Den Europæiske Union. Frivilligt 
arbejde kan potentielt bidrage til 
individets personlige udvikling og velfærd 
og til en harmonisk udvikling af de 
europæiske samfund, for så vidt angår 
solidaritet, social inddragelse og velstand.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til beslutning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Udtrykket "frivilligt arbejde" 
henviser til alle former for frivillige 
formelle, ikke-formelle eller uformelle 
aktiviteter, som en person påtager sig af 
egen fri vilje, efter eget valg og egen 
motivation og uden tanke for økonomisk 
vinding. Det er til gavn for den enkelte 
volontør, lokale fællesskaber og 
samfundet som helhed. Det er også et 
forum for personer og sammenslutninger, 
hvor de kan tage sig af menneskelige, 
sociale eller miljømæssige behov og 
bekymringer, navnlig i tilfælde hvor de 
bliver bedt om at håndtere nødsituationer, 
som kan involvere hele samfundet, og det 
udføres ofte til støtte for en non-profit-
organisation eller lokalt baserede 
initiativer. Frivilligt arbejde træder ikke i 
stedet for professionelle betalte 
beskæftigelsesmuligheder, men tilfører 
samfundet værdi ved at have sociale og 
kulturelle formål.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til beslutning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I samfund under hastig forandring er 
der behov for at sikre, at de strukturer, der 
støtter frivilligt arbejde, fungerer effektivt, 
så flere mennesker får mulighed for at 
engagere sig i frivilligt arbejde. Det er 
derfor vigtigt at støtte "peer-learning" og 
udveksling af god praksis på 
fællesskabsplan.

(4) I samfund under hastig forandring er 
der behov for at sikre effektiv støtte til og 
gennemføre foranstaltninger for frivilligt 
arbejde, så flere mennesker får mulighed 
for at engagere sig i det. Det er derfor 
vigtigt at støtte "peer-learning" og 
udveksling og udvikling af god praksis på 
fællesskabsplan og på nationalt, regionalt 
og lokalt plan, navnlig gennem oprettelse 
af en webportal.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til beslutning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Frivilligt arbejde indgår i adskillige 
fællesskabsprogrammer, som sætter fokus 
på volontørernes mobilitet, som for 
eksempel den europæiske volontørtjeneste 
under programmet "Aktive Unge", 
programmet for livslang læring og 
programmet "Europa for Borgerne".

(12) Frivilligt arbejde indgår i adskillige 
fællesskabsprogrammer, som sætter fokus 
på mobiliteten i det frivillige arbejde for 
folk i alle aldre, som for eksempel den 
europæiske volontørtjeneste under 
programmet "Aktive Unge", programmet 
for livslang læring og programmet "Europa 
for Borgerne".

Or. en



PR\793630DA.doc 9/18 PE430.366v01-00

DA

Ændringsforslag 8

Forslag til beslutning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der findes en lang række 
volontøraktiviteter i Europa, som bør 
bevares og videreudvikles.

(13) Der findes en lang række 
volontøraktiviteter i Europa, som bør 
bevares og videreudvikles, bl.a. gennem 
oprettelsen af et grænseoverskridende 
netværk af volontørorganisationer i de 
forskellige medlemsstater som kan skabe 
en permanent platform for udveksling af 
erfaringer og bedste praksis.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til beslutning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

År 2011 erklæres for "det europæiske år 
for frivilligt arbejde" (i det følgende 
benævnt "det europæiske år").

År 2011 erklæres for "det europæiske år 
for frivilligt arbejde til fremme af aktivt 
medborgerskab" (i det følgende benævnt 
"det europæiske år").

(Denne ændring finder anvendelse på hele 
teksten. Hvis den vedtages, skal der 
foretages rettelser i hele teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til beslutning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål med det europæiske 
år er – hovedsageligt gennem udveksling af 

Det overordnede mål med det europæiske 
år er – hovedsageligt gennem udveksling af 
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erfaringer og god praksis – at fremme og 
støtte medlemsstaternes, de regionale og 
lokale myndigheders og civilsamfundets
indsats for at skabe betingelser, der gør 
frivilligt arbejde mere attraktivt i Den 
Europæiske Union.

erfaringer og god praksis – at fremme og 
støtte Fællesskabets, medlemsstaternes og
de regionale og lokale myndigheders 
indsats for at skabe betingelser for 
civilsamfundet, der gør frivilligt arbejde 
mere attraktivt i Den Europæiske Union, 
og at øge synligheden og påpege 
vigtigheden af det frivillige arbejde i Den 
Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til beslutning
Artikel 2 – stk. 2 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Styrkelse af bevidstheden om værdien 
og betydningen af frivilligt arbejde – Det er 
nødvendigt generelt at øge bevidstheden 
om det frivillige arbejdes betydning som 
udtryk for borgernes deltagelse i 
samfundslivet og bidrag til forhold af 
almen interesse for alle medlemsstater, for 
eksempel harmonisk samfundsudvikling og 
økonomisk sammenhængskraft.

4. Styrkelse af bevidstheden om værdien 
og betydningen af frivilligt arbejde – Det er 
nødvendigt generelt at øge bevidstheden 
om det frivillige arbejdes betydning som 
udtryk for borgernes deltagelse i 
samfundslivet og bidrag til forhold af 
almen interesse for alle medlemsstater, for 
eksempel harmonisk samfundsudvikling og 
social sammenhængskraft, og at fremme 
frivilligt arbejde med henblik på at gøre 
det mere attraktivt for borgerne, således at 
de får mulighed for at deltage i 
medborgeraktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til beslutning
Artikel 3 – stk. 1 – led 1, 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

• formidling af resultater af undersøgelser 
og forskning
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• konferencer, arrangementer og initiativer, 
der har til formål at skabe debat og øge 
bevidstheden om vigtigheden og værdien 
af frivilligt arbejde og hylde volontørernes 
indsats

• konferencer, arrangementer og initiativer, 
der har til formål at skabe dialog og øge 
bevidstheden om vigtigheden og værdien 
af frivilligt arbejde og at fremme 
transnationale netværk med henblik på 
aktiv debat

• oplysnings- og pr-kampagner til 
formidling af særlige budskaber.

• oplysnings- og pr-kampagner til 
formidling af særlige budskaber

• oprettelse af en europæisk database over 
aktører og organisationer, der er 
involveret i frivilligt arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til beslutning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat drager omsorg for, at en 
bred vifte af interesserede parter på 
nationalt, regionalt og lokalt plan inddrages 
i føromtalte organ.

Hver medlemsstat drager omsorg for, at en 
bred vifte af interesserede parter på 
nationalt, regionalt og lokalt plan inddrages 
i føromtalte organ, navnlig når det 
nationale arbejdsprogram og/eller de 
nationale aktiviteter udarbejdes, og når 
som helst det er passende i forbindelse 
med gennemførelsen af det europæiske 
år.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til beslutning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Budgettet til gennemførelsen af denne 
beslutning i perioden fra 1. januar 2011 til 
31. december 2011 er på 6 000 000 EUR.

1. Budgettet til gennemførelsen af denne 
beslutning i perioden fra 1. januar 2011 til 
31. december 2011 er på 10 000 000 EUR.
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Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til beslutning
Bilag – punkt A – nr. 1 – led 1-6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

• højtprofilerede arrangementer og fora for 
udveksling af erfaring og god praksis

• højtprofilerede arrangementer og fora for 
udveksling af erfaring og god praksis, med 
prioritet til venskabs- og 
mobilitetsprogrammer

• konkurrencer med eller uden priser
• samarbejde med den private sektor, radio-
og tv-selskaber og andre medier om 
formidlingen af oplysninger om det 
europæiske år for frivilligt arbejde

• samarbejde med den private sektor, radio-
og tv-selskaber og andre medier om 
formidlingen af oplysninger om frivilligt 
arbejde og det europæiske år

• udarbejdelse af materiale og redskaber for 
medierne, som er tilgængelige i hele 
Fællesskabet, og som har til formål at 
stimulere offentlighedens interesse

• udarbejdelse af materiale og redskaber for 
medierne, som er tilgængelige i hele 
Fællesskabet, og som har til formål at 
stimulere offentlighedens interesse

• foranstaltninger, som har til formål at 
udbrede kendskabet til resultaterne og øge 
synligheden af fællesskabsprogrammer, -
foranstaltninger og -initiativer, der bidrager 
til at nå målene for det europæiske år for 
frivilligt arbejde

• foranstaltninger, som har til formål at 
udbrede kendskabet til resultaterne og øge 
synligheden af fællesskabsprogrammer, -
foranstaltninger og -initiativer, der bidrager 
til at nå målene for det europæiske år

• etablering af et informationswebsted på
Europa, bl.a. med en portal for 
iværksættere af projekter vedrørende 
frivilligt arbejde, med det formål at guide 
dem gennem Fællesskabets forskellige 
programmer og initiativer.

• etablering af et informationswebsted om
Europa, bl.a. med en portal for 
iværksættere af projekter vedrørende 
frivilligt arbejde, som skal være en 
permanent platform for interaktivt 
samarbejde mellem forskellige aktører
med det formål at guide dem gennem 
Fællesskabets forskellige programmer og 
initiativer.

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til beslutning
Bilag – punkt A – nr. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- undersøgelser og rapporter på 
fællesskabsplan med henblik på at evaluere 
og rapportere om det europæiske år for 
frivilligt arbejde, nærmere bestemt 
forberedelsen af året, dets effektivitet og 
virkninger og den langsigtede overvågning 
af året.

- undersøgelser og rapporter på 
fællesskabsplan med henblik på at evaluere 
og rapportere om det europæiske år for 
frivilligt arbejde, nærmere bestemt 
forberedelsen af det europæiske år, dets 
effektivitet og virkninger og lægge 
grunden for den langsigtede overvågning 
og opfølgning af året.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til beslutning
Bilag – punkt C – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert nationalt koordineringsorgan 
indsender en enkelt ansøgning om 
fællesskabsstøtte. Støtteansøgningen skal 
indeholde en beskrivelse af 
koordineringsorganets arbejdsprogram 
eller den foranstaltning, der ansøges om 
støtte til med henblik på at fremme det 
europæiske år. Ansøgningen om støtte skal 
være ledsaget af et detaljeret budget med 
oplysning om de samlede udgifter til de 
initiativer eller det arbejdsprogram, der 
søges om støtte til, samt om størrelsen af 
det beløb, koordineringsorganet selv 
tilvejebringer, og om, hvorfra disse midler 
kommer. Kommissionen kan yde støtte til 
dækning af op til 80 % af de samlede 
udgifter.

Hvert nationalt koordineringsorgan 
indsender en enkelt ansøgning om 
fællesskabsstøtte. Støtteansøgningen skal 
indeholde en beskrivelse af 
koordineringsorganets prioriteringer og 
arbejdsprogram eller det/de initiativ(er), 
der ansøges om støtte til med henblik på at 
fremme det europæiske år. 
Ansøgningen om støtte skal være ledsaget 
af et detaljeret budget med oplysning om 
de samlede udgifter til det/de initiativ(er)
eller det arbejdsprogram, der søges om 
støtte til, samt om størrelsen af det beløb, 
koordineringsorganet selv tilvejebringer, 
og om, hvorfra disse midler kommer.
 Kommissionen kan yde støtte til dækning 
af op til 65 % af de samlede udgifter.

Or. en
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Ændringsforslag 18

Forslag til beslutning
Bilag – punkt C – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastsætter de vejledende 
støttebeløb for hvert nationalt 
koordineringsorgan og den endelige 
ansøgningsfrist. Kriterierne bør tage højde 
for befolkningens størrelse og 
leveomkostningerne, og der bør være et 
fast minimumsbeløb pr. medlemsstat for at 
garantere et vist aktivitetsniveau.

(Vedrører ikke den danske tekst). 

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til beslutning
Bilag – punkt C – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De endelige tildelte beløb fastlægges på 
grundlag af de individuelle 
støtteansøgninger fra det nationale 
koordineringsorgan. Fællesskabets 
maksimale medfinansiering er fastsat til 
80 % af de samlede støtteberettigede 
udgifter.

Efter vedtagelsen af denne beslutning 
udarbejder Kommissionen et strategisk 
rammedokument, som på grundlag af 
målene i artikel 2 fastsætter 
hovedprioriteringerne for gennemførelsen 
af aktiviteterne i det europæiske år. De 
endelige tildelte beløb fastlægges på 
grundlag af en vurdering af de individuelle 
støtteansøgninger fra det nationale 
koordineringsorgan. Udbetaling af 
globaltilskuddene afhænger af, i hvilket 
omfang målene i artikel 2, som er 
videreudviklet i det strategiske 
rammedokument, opfyldes i det 
arbejdsprogram, som det nationale 
koordineringsorgan har indsendt. 
Kommissionen kan om nødvendigt 
anmode om ændringer af 
støtteansøgningerne fra det nationale 
koordineringsorgan. Fællesskabets 
maksimale medfinansiering er fastsat til 
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65 % af de samlede støtteberettigede 
udgifter. I årets løb kan Kommissionen 
anmode om en status på 
arbejdsprogrammets gennemførelse, der 
på anmodning skal stilles til rådighed for 
Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til beslutning
Bilag – punkt C – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsprogrammet/foranstaltningerne skal 
omfatte:

Arbejdsprogrammet/foranstaltningerne skal 
omfatte:

(a) møder og arrangementer i forbindelse 
med målene for det europæiske år, 
herunder nationale arrangementer for at 
lancere og fremme det europæiske år, 
skabe en katalysatoreffekt og tilvejebringe 
et åbent rum for debat om konkrete 
initiativer

a) møder og arrangementer i forbindelse 
med målene for det europæiske år, 
herunder nationale arrangementer for at 
lancere og fremme det europæiske år, 
skabe en katalysatoreffekt og tilvejebringe 
et åbent rum for debat om konkrete 
initiativer

(b) seminarer for gensidig læring på 
nationalt, regionalt og lokalt plan

b) konferencer og tematiske seminarer på 
nationalt, regionalt og lokalt plan, der giver 
mulighed for gensidig læring og 
udveksling af god praksis

(c) informations-, uddannelses- og pr-
kampagner på nationalt, regionalt og lokalt 
plan, herunder tilrettelæggelse af 
konkurrencer og prisuddelinger

c) information, forskningsaktiviteter og 
dertil hørende undersøgelser,
uddannelses- og pr-kampagner på 
nationalt, regionalt og lokalt plan

(d) samarbejde med medierne. d) samarbejde med den private og ikke-
statslige sektor og medierne med henblik 
på at formidle information om det 
europæiske år og gennemføre initiativer 
rettet mod langvarig dialog om spørgsmål 
i forbindelse med frivilligt arbejde.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Det grundlæggende princip
Frivilligt arbejde er en vigtig søjle i vore demokratiske og pluralistiske samfund. Det er udtryk 
for aktivt engagement og støtte. Frivilligt arbejde dækker alle former for frivillige formelle 
eller ikke-formelle aktiviteter, som en person påtager sig af egen fri vilje, efter eget valg og 
egen motivation og uden tanke for økonomisk vinding Dets betydning for vore samfund er 
ganske betragtelig. Volontører er aktive inden for det sociale eller uddannelsesmæssige 
område, til støtte for miljøet eller udviklingsbistanden, inden for kulturelle aktiviteter, på 
lokalt niveau samt på rejser uden for deres hjemlande. Vi bør glæde os over dette initiativ til 
at indføre et europæisk år for frivilligt arbejde som en lejlighed til at hylde og fremme 
volontørernes og volontørorganisationernes arbejde og hjælpe med at tage de udfordringer op, 
som volontørerne står over for – såsom et faldende antal volontører eller omstillingen fra 
langsigtede forpligtelser til enkeltstående, kortsigtede projekter.

Hovedtanken bag et europæisk år er altid at skabe større offentlig opmærksomhed om et emne 
eller en sag og at inddrage de relevante aktører i en vifte af aktiviteter på europæisk plan og i 
medlemsstaterne. Dette forslag til lovgivningsmæssig beslutning etablerer således en 
operationel ramme, inden for hvilken aktiviteterne i forbindelse med det europæiske år kan 
gennemføres, navnlig hvad angår budgetbevillingerne. Derfor har dette forslag bestemt ikke 
til formål at indføre lovgivningsmæssige bestemmelser om frivilligt arbejde, volontører eller 
volontørorganisationer, heller ikke for så vidt angår deres sociale rolle eller de forskellige 
retlige eller økonomiske betingelser, som varierer meget fra den ene medlemsstat til den 
anden.

Parlamentet har i en erklæring i 2008 opfordret til, at 2011 blev gjort til det europæiske år for 
frivilligt arbejde1. Kommissionen forelagde et forslag i juni 2009. Kommissionen planlægger 
en forberedende foranstaltning i 2010-budgettet, der skulle bane vejen for selve året.

Retsgrundlag og procedure
Kommissionen har valgt at basere dette initiativ på EF-traktatens artikel 308. Denne artikel 
omfatter den høringsprocedure, ifølge hvilken Rådet skal afvente Parlamentets udtalelse –
uanset om denne er positiv eller negativ, med eller uden ændringsforslag – inden det kan 
vedtage retsakten med enstemmighed. I dette konkrete tilfælde er situationen stærkt influeret 
af den endnu uafklarede ikrafttræden af bestemmelserne i Lissabontraktaten, ifølge hvilke 
proceduren ville blive ændret fra høring til samtykke (den nye artikel 352 i Traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde). I henhold til samtykkeproceduren ville Parlamentet 
skulle godkende forslaget, inden Rådet kan vedtage den endelige retsakt (med 
enstemmighed). Hvis Parlamentet beslutter at stemme imod forslaget, kan retsakten imidlertid 
ikke vedtages.
Valget af retsgrundlag var langt fra klart, navnlig fordi mange europæiske år tidligere er 
blevet vedtaget under den fælles beslutningsprocedure. Efter at have hørt Parlamentets 
Juridiske Tjeneste og efter drøftelser i udvalget samt på det første møde med det svenske 
formandskab, er ordføreren tilbøjelig til acceptere artikel 308 som retsgrundlag for denne 

                                               
1 Skriftlig erklæring 0030/2008 af 15. juli 2008.
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retsakt og indtil videre at acceptere høringsproceduren. Navnlig fordi enhver anden artikel i 
traktaten uvægerligt vil indsnævre anvendelsesområdet for dette initiativ. Dette ville betyde, 
at frivilligt arbejde ikke ville kunne behandles i alle sine afskygninger, men ville være nødt til 
at blive begrænset til f.eks. uddannelsesområdet. Dette kan ikke være i Parlamentets interesse.

Mål, gennemførelsesstruktur og budget
Budgettet er på nuværende tidspunkt 6 mio. EUR. Andre EU-programmer kan anvendes til 
finansiering af yderligere aktiviteter. Budgettet for den forberedende foranstaltning i 2010 er 
på 2 mio. EUR, men der er ingen formel forbindelse mellem de to. 

Der er opstillet fire mål, som dette forslag gerne skulle nå:
1. at skabe et gunstigt miljø for frivilligt arbejde
2. at forbedre kvaliteten af det frivillige arbejde ved at styrke kapaciteten hos dem, der 

organiserer denne type arbejde
3. anerkendelse af det frivillige arbejde
4. at skabe øget opmærksomhed om værdien af det frivillige arbejde.

For at disse mål skal kunne nås, bør der gennemføres en række initiativer, nemlig:
 udveksling af erfaringer og god praksis
 undersøgelser og forskning
 konferencer og arrangementer med henblik på at skabe debat og øget opmærksomhed
 oplysnings- og pr-kampagner.

Disse initiativer bør finde sted både på europæisk plan og i medlemsstaterne (på nationalt, 
regionalt og lokalt plan).

For at inddrage medlemsstaterne og koordinere aktiviteterne i medlemsstaterne med 
aktiviteterne på EU-plan, bør der i hver medlemsstat udpeges et nationalt koordineringsorgan, 
som koordinerer aktiviteterne i medlemsstaten. Det nationale organ skal udarbejde et 
arbejdsprogram eller en handlingsplan. Det modtager medfinansiering fra EU i henhold til 
medlemsstatens befolkningsstørrelse og leveomkostninger og til arbejdsprogrammet. 
Medfinansieringen af nationale initiativer kan udgøre op til 80 % af de samlede udgifter. 
Dette er den maksimale medfinansieringsrate, der gives mulighed for i EU's finansforordning. 

Ændringer foreslået af ordføreren

Budgettet (artikel 7)
6 mio. EUR er ikke tilstrækkeligt til at nå målene (det europæiske år til bekæmpelse af 
fattigdom og social udstødelse i 2010 har et budget på 17 mio. EUR). Selv om der kan 
anvendes midler fra andre programmer til at finansiere aktiviteter, vil dette bare betyde, at der 
tages midler fra disse programmer, som kunne være anvendt til andre formål. Der er derfor 
behov for en forhøjelse af budgettet til 10 mio. EUR for at øge betydningen af året.

Målene (artikel 2)
Det bør fremhæves, at året skal skabe større opmærksomhed om betydningen af frivilligt 
arbejde for de europæiske samfund. Ligeledes bør målet om at gøre frivilligt arbejde mere 
attraktivt for folk gøres mere eksplicit.
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Initiativerne (artikel 3)
Ordføreren anser ikke formidling af undersøgelser for at være en prioritet, eftersom 
Kommissionen allerede i slutningen af 2009 offentliggør en vigtig undersøgelse om frivilligt 
arbejde. Midlerne bør hellere anvendes til at udvikle en database over volontører og 
volontørorganisationer, som er interaktiv og tilgængelig for alle aktører, som stadig findes 
efter, året er forbi, og vil blive et referencepunkt for interesserede personer og organisationer 
overalt i EU.

Det nationale koordineringsorgans rolle og fastsættelse af nationale initiativer (artikel 4, 
bilag)
EU vil yde medfinansiering til nationale initiativer. Til gengæld forventes det, at 
medlemsstaterne følger de mål, der er udstukket i denne beslutning. Indtil videre er 
fastsættelsen af initiativerne i medlemsstaterne temmelig vag. Bilaget skal derfor forbedres 
gennem indføjelse af klarere bestemmelser om de aktiviteter i medlemsstaterne, der skal 
samfinansieres.
Det nationale koordineringsorgan er ansvarligt for at kanalisere EU-midler videre til de 
nationale initiativer og at koordinere disse. Det forelægger et arbejdsprogram for 
Kommissionen. Dette arbejdsprogram bør vurderes nøje, før der træffes beslutning om 
tilskuddets endelige størrelse. Det bør også sikres, at det nationale koordineringsorgan 
samarbejder med relevante aktører allerede på planlægningsstadiet. Desuden bør 
afrapporteringselementet styrkes, navnlig fordi der ikke forudses nogen udvalgsprocedure på 
dette stadie.

Den maksimale medfinansieringsrate (bilag)
EU's samfinansiering af nationale aktiviteter kan udgøre op til 80 %. Dette er den maksimale 
rate, der er tilladt ifølge EU's finansielle regler. Der vil kunne gennemføres flere aktiviteter, 
hvis andelen af ikke-EU-finansiering øges. Derfor foreslår ordføreren, at EU-finansieringen af 
nationale initiativer begrænses til 65 %.

Titlen og betragtningerne
Parlamentets Juridiske Tjeneste påpegede, at det er nødvendigt at styrke begrundelsen for at 
anvende artikel 308, ligesom det er nødvendigt at bringe forslaget mere i overensstemmelse 
med de beføjelser, som traktaterne giver EU. Derfor forelægges en række ændringsforslag 
med henblik på at ændre titlen og nogle af betragtningerne.


