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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Önkéntesség Tevékenységek Európai Évére (2011) vonatkozó tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról 
(COM(2009)0254  – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0254),

– tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C7-0054/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére 
(A7-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha 
lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A Szerződés létrehozza az uniós 
polgárságot, mely kiegészíti a tagállamok 
állampolgárságát, és amely az európai 
integrációs folyamat megerősítésének és 
biztosításának fontos eleme.

Or. en



PE430.366v01-00 6/19 PR\793630HU.doc

HU

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Az aktív polgárság ösztönzése a 
kohézió megerősítésének és a demokrácia 
fejlesztésének kulcsfontosságú eleme.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
-1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1b) Az aktív polgárságot előmozdító 
önkéntes tevékenységek európai éve ki 
fogja hangsúlyozni, hogy az önkéntes 
tevékenységek az aktív polgárság és a 
demokrácia kulcsfontosságú kifejezési 
formájának számítanak, mivel olyan 
európai értékeket valósítanak meg, mint 
például a szolidaritás és a 
megkülönböztetésmentesség, és ezzel 
hozzájárulnak az európai társadalmak 
harmonikus fejlődéséhez.

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az önkéntesség olyan nemformális
tanulási tapasztalatot nyújt, amely
egyaránt kedvez a szakmai készségek és 
kompetenciák kialakításának, illetve az 

(3) Az önkéntes tevékenységek olyan
sokoldalú, nem formális tanulási 
tapasztalatot nyújtanak, amely lehetővé 
teszi a szociális készségek és kompetenciák
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aktív civil részvétel egyik legfőbb 
megnyilvánulási formája. A valamennyi 
korosztályból kikerülő önkéntesek által 
végzett tevékenységek kulcsfontosságúak a 
demokrácia – az Európai Unió egyik 
alapelve – fejlődése szempontjából, és
hozzájárulnak a humánerőforrás-
fejlesztéshez, továbbá a társadalmi
kohézióhoz.

fejlesztését, valamint hozzájárul a 
szolidaritáshoz. A valamennyi 
korosztályból kikerülő önkéntesek által 
végzett tevékenységek kulcsfontosságúak a 
demokrácia – az Európai Unió egyik 
alapelve – fejlődése szempontjából. Az 
önkéntes tevékenységek hozzájárulhatnak 
az egyén személyes fejlődéséhez, jólétéhez
és az európai társadalmak harmonikus 
fejlődéséhez a szolidaritás, a társadalmi
befogadás és a jólét tekintetében.

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az „önkéntes tevékenységek” 
kifejezés a bármilyen formában végzett 
formális, nem formális vagy informális 
önkéntes tevékenységekre vonatkozik, 
amelyeket a személy szabad akaratából, 
egyéni választása és motivációja alapján, 
a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül 
végez. Az önkéntes tevékenységek mind az 
önkéntesnek, mind a közösségeknek és a 
társadalom egészének a javára szolgálnak. 
Emellett az emberi, társadalmi vagy 
környezetvédelmi szükségletek és 
problémák kezelésének eszközei is az 
egyének és a szervezetek számára, 
különösen ha olyan vészhelyzetekkel kell 
szembenézniük, amelyek a társadalom 
egészét érinthetik, és gyakran egy 
nonprofit szervezetet vagy közösségi alapú 
kezdeményezést támogatnak. Az önkéntes 
tevékenységek nem helyettesítik a 
hivatásszerű, fizetett munkalehetőségeket, 
de hozzáadott értéket nyújtanak a 
társadalom számára társadalmi és 
kulturális céljaikkal.
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Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gyorsan változó társadalmakban 
biztosítani kell az önkéntes
infrastruktúrák hatékonyságát, hogy több 
ember számára tegyék lehetővé önkéntes 
tevékenység vállalását. Ezért fontos 
támogatni az egymástól való tanulást és a 
helyes gyakorlatok cseréjét közösségi 
szinten.

(4) A gyorsan változó társadalmakban 
biztosítani kell a hatékony támogatást és 
hatékony intézkedéseket az önkéntes
tevékenységek számára, hogy több ember 
számára tegyék lehetővé a bekapcsolódást.
Ezért fontos támogatni a társaktól való 
tanulást és a helyes gyakorlatok cseréjét és 
fejlesztését közösségi, nemzeti, regionális 
és helyi szinten, különösen egy webportál 
létrehozásán keresztül.

Or. en

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az önkéntességet számos olyan 
közösségi program támogatja, amelyek
elsősorban az önkéntesek mobilitására 
összpontosítanak – pl. a „Fiatalok 
lendületben” program Európai Önkéntes 
Szolgálata, az egész életen át tartó tanulási 
program és az Európa a polgárokért
program.

(12) Az önkéntes tevékenységek 
támogatására számos olyan közösségi 
program és hálózat irányul, amelyek a 
valamennyi korosztályból kikerülő
önkéntesek mobilitására összpontosítanak, 
mint például a „Fiatalok lendületben” 
program Európai Önkéntes Szolgálata, az 
egész életen át tartó tanulás programja és 
az „Európa a polgárokért” program.

Or. en
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Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az önkéntes tevékenységek palettája 
Európa-szerte változatos: ezeket meg kell 
őrizni és tovább kell fejleszteni.

(13) Az önkéntes tevékenységek palettája 
Európa-szerte változatos: ezeket meg kell 
őrizni és tovább kell fejleszteni egyebek 
között egy, az önkéntes szövetségek 
közötti, határokon átnyúló hálózat 
megteremtésével annak érdekében, hogy 
állandó platformja lehessen a tapasztalat-
és legjobbgyakorlat-cserének.

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2011. évet „az önkéntesség európai 
évének” (a továbbiakban: európai év) kell 
kijelölni.

A 2011. évet „az aktív polgárságot 
előmozdító önkéntes tevékenységek
európai évének” (a továbbiakban: európai 
év) kell kijelölni.

(Ez a módosítás az egész szövegre 
érvényes. Elfogadása esetén a szövegben 
mindenütt el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év általános célja, hogy – Az európai év általános célja, hogy –
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elsősorban a tapasztalatok és a helyes
gyakorlat egymásnak való átadásával –
bátorítsa és támogassa a tagállamokat, a 
helyi és regionális hatóságokat, valamint a 
civil társadalmat az Európai Unióban az 
önkéntes tevékenység vonzó feltételeinek 
megteremtésében.

elsősorban a tapasztalatok és a helyes
gyakorlatok cseréjén keresztül –
ösztönözze és támogassa a Közösséget, a
tagállamokat, valamint a helyi és 
regionális hatóságokat abban, hogy 
megteremtsék az Európai Unióban az 
önkéntes tevékenységeknek a civil 
társadalom számára ösztönző feltételeit, 
valamint hogy növelje az önkéntes 
tevékenységek láthatóságát és előmozdítsa 
jelentőségüket az Európai Unióban.

Or. en

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az önkéntesség értékével és 
fontosságával kapcsolatos tájékoztatás –
figyelemfelkeltés az önkéntességre
általában, mint a civil részvétel 
megnyilvánulására, amely hozzájárul
valamennyi tagállam közös érdekében álló 
témákhoz, mint a harmonikus társadalmi
fejlődés és a gazdasági kohézió.

4. Az önkéntesség értékének és 
fontosságának tudatosítása – a figyelem 
felhívása általában az önkéntességre, mint 
a civil részvétel megnyilvánulására, amely 
hozzájárul a minden tagállam közös
érdekét képviselő kérdésekhez, mint
például a harmonikus társadalmi
fejlődéshez és a társadalmi kohézióhoz, 
valamint az önkéntes tevékenységek 
népszerűsítése annak érdekében, hogy 
vonzóbbá tegyük azokat a polgárok 
számára, így lehetővé téve számukra, hogy 
bevonják őket a polgári tevékenységekbe.

Or. en
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Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1, 2 és 3 számozatlan alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

• a kapcsolódó tanulmányok és kutatás 
eredményeinek terjesztése;
• konferenciák, rendezvények és 
kezdeményezések szervezése a vita
serkentése és az önkéntesség fontosságára 
és értékére való figyelemfelkeltés, valamint
az önkéntesek erőfeszítéseinek üdvözlése
érdekében;

• konferenciák, rendezvények és 
kezdeményezések szervezése a párbeszéd
serkentése és az önkéntesség fontosságára 
és értékére való figyelemfelkeltés, valamint
a transznacionális hálózatok ösztönzése a 
vita aktiválása érdekében;

• tájékoztatási és promóciós kampányok a 
kulcsfontosságú üzenetek terjesztésére;

• tájékoztatási és promóciós kampányok a 
kulcsfontosságú üzenetek terjesztésére;

• az érdekelt felekkel és az önkéntesség 
területén aktív szervezetekkel kapcsolatos 
európai adatbázis létrehozása.

Or. en

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam biztosítja, hogy a fent 
említett testület megfelelő mértékben 
bevonja az érdekelt felek széles körét 
országos, regionális és helyi szinten.

Minden tagállam biztosítja, hogy a fent 
említett testület megfelelő mértékben 
bevonja az érdekelt felek széles körét 
országos, regionális és helyi szinten, 
különösen a nemzeti 
munkaprogram/tevékenység(ek) 
tervezésekor, illetve szükség esetén az 
európai év megvalósításakor.

Or. en
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Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1)A határozat 2011. január 1. és 
2011. december 31. közötti végrehajtására 
rendelkezésre álló költségvetés
6 000 000 EUR.

(1) A határozat 2011. január 1. és 
2011. december 31. közötti végrehajtására 
rendelkezésre álló költségvetés
10 000 000 euró.

Or. en

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – A pont – 1 pont – 1–6 számozatlan alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

• nagyszabású események és fórumok a 
tapasztalatok és a helyes gyakorlatok 
cseréjére;

• nagyszabású események és fórumok a 
tapasztalatok és a helyes gyakorlatok 
cseréjére a twinning- és mobilitási 
programok előnyben részesítésével;

• versenyek díjazással vagy anélkül;
• a magánszférával, műsorszolgáltatókkal 
és más médiapartnerekkel való 
együttműködés az önkéntesség európai
évével kapcsolatos információk 
terjesztésére;

• a magánszférával, műsorszolgáltatókkal 
és más médiapartnerekkel való 
együttműködés az önkéntes 
tevékenységekkel és az európai évvel
kapcsolatos információk terjesztésére;

• a közvélemény érdeklődését felkeltő, és a
Közösség egész területén hozzáférhető 
médiaanyagok és -eszközök létrehozása;

• a közvélemény érdeklődését felkeltő, és a 
Közösség egész területén hozzáférhető 
médiaanyagok és -eszközök létrehozása;

• az eredmények megismertetését, és az 
önkéntesség európai évének céljaihoz 
hozzájáruló közösségi programok, 
támogatások és kezdeményezések jobb
megismertetése;

• az eredmények, valamint az európai év
céljaihoz hozzájáruló közösségi 
programok, támogatások és 
kezdeményezések jobb megismertetését 
szolgáló intézkedések;

• az „Europa” portálon egy információs 
weboldal létrehozása, az önkéntességi 
projektek támogatóinak szánt portállal, 
amely segíti a különböző közösségi 
programok és kezdeményezések közötti 

az „Europa” portálon egy információs 
weboldal létrehozása, egy, az önkéntességi 
projektek támogatóinak szánt portállal
együtt, amely a különböző érdekelt felek 
közötti interaktív együttműködés állandó 
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tájékozódást. platformja lesz, és amely segíti a 
különböző közösségi programok és 
kezdeményezések közötti tájékozódást.

Or. en

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – A pont – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- közösségi szintű felmérések és 
tanulmányok készítése az önkéntesség
európai évének előkészületeiről, 
hatékonyságáról, hatásáról és hosszú távú
monitoringjáról.

- közösségi szintű felmérések és 
tanulmányok készítése az önkéntes 
tevékenységek európai évének 
előkészületeiről, hatékonyságáról és az 
európai év hatásáról, valamint a hosszú 
távú monitoring alapjainak lefektetése és 
annak nyomon követése érdekében.

Or. en

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – C pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden nemzeti koordinátor egyetlen 
kérelmet nyújt be közösségi 
finanszírozásra. Ez a támogatási kérelem 
leírja a koordinátor munkaprogramját vagy 
az európai évet promotáló, finanszírozandó 
fellépést A támogatási kérelemhez 
mellékelni kell egy részletes költségvetést 
a javasolt
kezdeményezések/munkaprogram teljes 
költségéről, valamint a társfinanszírozás 
összegét és annak forrásait. A közösségi 
támogatás a teljes költség legfeljebb 80%-
át fedezi.

Minden nemzeti koordináló testület
egyetlen kérelmet nyújt be közösségi 
finanszírozásra. Ez a támogatási kérelem 
leírja a koordináló testület prioritásait és
munkaprogramját vagy az európai évet
népszerűsítő, finanszírozandó fellépést. A 
támogatási kérelemhez mellékelni kell egy 
részletes költségvetést a javasolt
tevékenységek/munkaprogram teljes 
költségéről, valamint a társfinanszírozás 
összegét és annak forrásait. A közösségi 
támogatás a teljes költség legfeljebb 65 %-
át fedezi.
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Or. en

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – C pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság minden nemzeti koordinátor
esetében meghatározza a támogatásra 
jogosult indikatív összegeket, és a 
kérelmek végső benyújtási határidejét. A 
kritériumoknak figyelembe kell venniük a 
lakosságot, a megélhetési költséget és egy 
fix összeget tagállamonként, amely 
biztosítja a tevékenységek minimális 
szintjét.

A Bizottság minden nemzeti koordináló 
testület esetében meghatározza a 
támogatásra jogosult indikatív összegeket 
és a kérelmek végső benyújtási határidejét.
A kritériumoknak figyelembe kell venniük 
a lakosságot, a megélhetési költséget és 
egy fix összeget tagállamonként, amely 
biztosítja a tevékenységek minimális 
szintjét.

Or. en

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – C pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végleges összegeket a nemzeti 
koordináló testület által benyújtott egyedi 
támogatási kérelmek alapján határozzák 
meg. A Közösség a teljes elszámolható 
költség legfeljebb 80%-át
társfinanszírozza.

E határozat elfogadását követően a 
Bizottság stratégiai keretdokumentumot 
készít, amely a 2. cikkben lefektetett 
feltételek alapján megállapítja az európai 
év tevékenységei megvalósításának 
legfontosabb prioritásait. A végleges 
összegeket a nemzeti koordináló testület 
által benyújtott egyedi támogatási 
kérelmek vizsgálata alapján határozzák 
meg. A globális támogatások kiadása attól 
fog függni, hogy a nemzeti koordináló 
testület által benyújtott munkaprogram 
milyen mértékben felel meg a 2. cikkben 
lefektetett és a stratégiai 
keretdokumentumban kialakított 
céloknak. A Bizottság szükség esetén 
kérheti a nemzeti koordináló testület által 
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benyújtott, támogatás iránti kérelmek 
módosítását. A Közösség a teljes 
elszámolható költség legfeljebb 65 %-át
társfinanszírozza. Az év során a Bizottság 
tájékoztatást kérhet a munkaprogram 
státuszáról, amelyet kérés esetén 
elérhetővé kell tenni az Európai 
Parlament számára.

Or. en

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – C pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkaprogramban szerepelnie kell a 
következőknek:

A munkaprogramban szerepelnie kell a 
következőknek:

a) az európai év célkitűzéseihez 
kapcsolódó találkozók és rendezvények, 
beleértve az európai év elindítására és 
népszerűsítésére vonatkozó nemzeti 
rendezvényeket is, amelyek ösztönző 
hatásúak, és teret adnak a konkrét 
intézkedésekkel kapcsolatos vitáknak;

a) az európai év célkitűzéseihez 
kapcsolódó találkozók és rendezvények, 
beleértve az európai év elindítására és 
népszerűsítésére vonatkozó nemzeti 
rendezvényeket is, amelyek ösztönző 
hatásúak, és teret adnak a konkrét 
intézkedésekkel kapcsolatos vitáknak;

b) kölcsönös tanulási szemináriumok 
nemzeti, regionális és helyi szinten;

b) a társaktól való tanulást és a helyes 
gyakorlatok cseréjét segítő konferenciák 
és tematikus szemináriumok nemzeti, 
regionális és helyi szinten;

c) tájékoztató, oktatási és népszerűsítő 
kampányok nemzeti, regionális és helyi 
szinten, beleértve díjak és versenyek 
szervezését is;

c) tájékoztatás, kutatási tevékenységek és 
kapcsolódó tanulmányok, oktatási és 
népszerűsítő kampányok nemzeti, 
regionális és helyi szinten;

d) együttműködés a médiával. d) együttműködés a privát és nem állami 
szektorral, valamint a médiával az európai 
évvel kapcsolatos információk 
terjesztésében és olyan tevékenységek 
szervezésében, amelyeknek célja a hosszú 
távú párbeszéd az önkéntességgel 
kapcsolatos kérdésekben.

Or. en
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INDOKOLÁS

Az alapelv
Az önkéntesség demokratikus és pluralisztikus társadalmaink fontos pillére. Az aktív 
elkötelezettség és támogatás kifejezése. Az önkéntesség a formális és nem formális önkéntes 
tevékenységek minden olyan formáját magában foglalja, amelyet a személy saját szabad 
akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka 
nélkül végez. Társadalmainkra kifejtett hatása jelentős. Az önkéntesek a társadalom vagy az 
oktatás területén aktívak a környezet vagy a fejlesztési együttműködés támogatásában, 
kulturális tevékenységekben, helyi szinten és országaikon kívül. Az önkéntesek és az 
önkéntesekkel dolgozó szervezetek elkötelezettségének megünneplése és népszerűsítése, 
valamint az önkéntességre váró kihívások megoldása végett – mint például az önkéntesek 
számának csökkenése vagy a hosszú távú elkötelezettségekről a rövid távú projektekre történő 
átállás – ezt az Önkéntes Tevékenységek Európai Évének létrehozására irányuló 
kezdeményezést üdvözölni kell.

Az európai év fő célja az, hogy jobban felkeltse a közfigyelmet egy adott tárgyban vagy egy 
adott ügyért és bevonja az érdekelt feleket számos eseménybe európai szinten és a 
tagállamokban. Így ez a jogalkotási határozatra irányuló javaslat operatív keretet hoz létre, 
amelyen keresztül az európai évhez kapcsolódó tevékenységeket meg lehet valósítani, 
különös tekintettel a költségvetés elosztására. Ennélfogva e javaslat célja semmilyen 
körülmények között sem az, hogy jogi rendelkezéseket hozzon az önkéntességgel, az 
önkéntesekkel vagy az önkéntesekkel dolgozó szervezetekkel kapcsolatosan, sem pedig 
társadalmi szerepükkel vagy különböző jogi vagy pénzügyi feltételekkel kapcsolatosan, 
amelyek között sok különbség van az egyes tagállamokban.

A Parlament egy 2008-as nyilatkozatban felszólított az Önkéntes Tevékenységek Európai 
Évének kijelölésére1. A Bizottság 2009. júniusában javaslatot nyújtott be. A 2010. évi 
költségvetésben a Bizottság előkészítő tevékenységet tervez, amely az évet készítené elő.

Jogalap és eljárás
A Bizottság úgy határozott, hogy a kezdeményezést az EKSz. 308. cikkére alapozza. Ez a 
cikk a konzultációs eljárást írja elő, amellyel a Tanácsnak meg kell várnia a Parlament 
véleményét – legyen az pozitív vagy negatív, módosításokkal vagy azok nélkül –, mielőtt 
egyhangúlag elfogadná az aktust. Ebben a specifikus esetben a helyzetet jelentősen 
befolyásolja a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseinek folyamatban lévő ratifikációja, 
amellyel az eljárás konzultációsról jóváhagyásira változna (EUMSz új 352. cikke). A 
jóváhagyási eljárás keretében a Parlamentnek jóvá kellene hagynia a javaslatot, mielőtt a 
Tanács elfogadhatná a végső aktust (egyhangúlag). Ha a Parlament úgy dönt, hogy a 
javaslatot leszavazza, akkor az aktust nem lehet elfogadni.
A jogalap kiválasztása messze nem volt egyértelmű, különösen mivel a múltban sok európai 
évet együttdöntéssel fogadtak el. A Parlament Jogi Szolgálatának meghallgatását és a 
bizottságban lefolytatott megbeszéléseket, valamint a svéd elnökséggel való első találkozást 
követően az előadó hajlik arra, hogy elfogadja a 308. cikket az aktus jogalapjaként és hogy 

                                               
1 A 0030/2008 számú írásbeli nyilatkozat, 2008.július 15.
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egyelőre elfogadja a konzultációs eljárást. Különösen azért, mert a Szerződés bármely más 
cikke csökkentené e tevékenység hatókörét. Ez a megoldás azt jelentené, hogy nem lehetne az 
önkéntesség minden aspektusával együtt foglalkozni, hanem korlátozni kellene például az 
oktatás területén végzett önkéntességre. Ez nem állhat a Parlament érdekében. 

Célok, végrehajtási struktúra és költségvetés
A költségvetés jelen fázisban 6 millió euró. Más uniós programok is használhatók további 
tevékenységek finanszírozására. A 2010. évi előkészítő tevékenyég költségvetése 2 millió 
euró, de nincs formális kapcsolat a kettő között. 

E javaslatnak négy célkitűzést kellene elérnie:
1. Az önkéntes tevékenységek számára kedvező környezet létrehozása.
2. Az önkéntes tevékenységek minőségének javítása az ilyen tevékenységek 

megszervezésének elősegítésével 
3. Az önkéntes tevékenységek elismerése
4. Az önkéntes tevékenységek jelentőségével kapcsolatos figyelemfelkeltés

E célok elérése érdekében bizonyos kezdeményezéseket kell tenni, nevezetesen:
 a tapasztalatok és a helyes gyakorlatok cseréje;
 tanulmányok és kutatás;
 konferenciák, a vitát előmozdító és figyelemfelkeltő rendezvények
 tájékoztató és promóciós kampányok

E kezdeményezéseket mind európai szinten, mind a tagállamok szintjén kell rendezni 
(nemzeti, regionális és helyi szinten).

A tagállamok bevonása és a tagállamok tevékenységének az uniós szintű tevékenységekkel 
való összehangolása érdekében minden tagállamban nemzeti koordináló testületet kell 
kinevezniük a tagállamoknak, amely összehangolja az ott zajló tevékenységeket. A nemzeti 
testületnek munkaprogramot vagy akciótervet kell készítenie.
A tagállam lakosságának és a megélhetési költségeknek megfelelően, valamint a 
munkaprogram szerint kap uniós társfinanszírozást.
 A nemzeti kezdeményezések társfinanszírozása az összköltség 80%-át érheti el. Ez az a 
maximális társfinanszírozás, amelyet az EU költségvetési rendelet lehetővé tesz. 

Az előadó által javasolt módosítások:

A költségvetés (7. cikk)
6 millió euró nem elegendő a célok eléréséhez (2010, a szegénység elleni harc és a társadalmi 
befogadás európai éve 17 millió eurós költségvetéssel rendelkezik). Az, hogy más programok 
felhasználhatók a tevékenységek finanszírozására, olyan pénzeket venne el ezektől a 
programoktól, amelyeket máshol is fel lehetne használni. Ezért a költségvetést 10 millió 
euróra kell növelni az év hatásának erőteljes növelése érdekében.

A célkitűzések (2. cikk)
Ki kell emelni, hogy az évnek növelnie kell az önkéntesség európai társadalmak számára 
betöltött jelentőségét a köztudatban. Azt a célt, hogy az önkéntes tevékenységet vonzóbbá 
tegyük az emberek számára, ugyancsak egyértelműbbé kell tenni.
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A kezdeményezések (3. cikk)
Az előadó a tanulmányok terjesztését nem tekinti prioritásnak, különösen azt tekintve, hogy a 
Bizottság most, már 2009 végén készül publikálni egy, az önkéntességről szóló fontos 
tanulmányt. A pénzeszközöket ehelyett egy, az önkéntesek és az önkéntes szervezetek 
számára felállítandó adatbázisra kell felhasználni, amely interaktív és minden érdekelt fél 
számára elérhető, amely megmarad az év után is és referenciaponttá válik az érdekelt 
személyek és szervezetek számára az egész Unióban.

A nemzeti koordináló testület szerepe és a nemzeti kezdeményezése meghatározása (4. cikk, 
melléklet)
Az EU társfinanszírozza majd a nemzeti kezdeményezéseket. Viszonzásul elvárható, hogy a 
tagállamok kövessék az e határozatban lefektetett célkitűzéseket. Eleddig a tagállamokban 
született kezdeményezések meghatározása meglehetősen pontatlan. A mellékletet ezért a 
tagállamokban folytatandó, társfinanszírozandó tevékenységekre vonatkozó egyértelműbb 
szabályok hozzáadásával kell javítani.
A nemzeti koordináló testület lesz felelős az uniós pénzeszközöknek a nemzeti 
kezdeményezések számára történő eljuttatásáért és a nemzeti kezdeményezések 
összehangolásáért. A testület a munkaprogramot terjeszt Bizottság elé. E munkaprogramot 
megfelelőképp meg kell vizsgálni, mielőtt a támogatás végleges összegéről döntés születik. 
Azt is biztosítani kell, hogy a nemzeti testület már a tervezés szakaszában együttműködjék a 
megfelelő érdekelt felekkel. A jelentés elemeit is meg kell erősíteni, különösen, mivel 
komitológia jelenleg nincs tervbe véve.

A társfinanszírozás legmagasabb aránya (Melléklet).
Az EU társfinanszírozásának aránya a nemzeti tevékenységek esetében legfeljebb 80% lehet. 
Az EU pénzügyi szabályai legfeljebb ilyen arányt engednek meg. Több tevékenységet lehetne 
végezni, ha a nem uniós finanszírozás arányát növelnénk. Ezért az előadó azt javasolja, hogy 
az uniós finanszírozás a nemzeti kezdeményezések esetében 65%-ban legyen korlátozva.

A cím és a preambulumbekezdések
A Parlament jogi szolgálata rámutatott arra, hogy a 308. cikk jogalapként való használatának 
indokolását meg kell erősíteni. A javaslatot is jobban összhangba kell hozni a Szerződések 
által az EU-nak biztosított hatáskörökkel. Ezért több módosítás került benyújtásra a cím és 
bizonyos preambulumbekezdések módosítására.


