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Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van de Raad over het Europees Jaar van het 
vrijwilligerswerk (2011)
(COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0254),

– gelet op artikel 308 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C7-0054/2009),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en de adviezen van de 
Begrotingscommissie, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie 
regionale ontwikkeling (A7-0000/2009),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een beschikking
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Het Verdrag voorziet in het 
burgerschap van de Unie, dat een 
aanvulling vormt op het nationale 
burgerschap van de respectieve lidstaten 
en een belangrijk element vormt bij het 
versterken en beschermen van het proces 
van Europese integratie.
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Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een beschikking
Overweging -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1a) Het aanmoedigen van actief 
burgerschap is essentieel voor de 
versterking van de samenhang en de 
ontwikkeling van democratie.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een beschikking
Overweging -1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1b) Met het "Europees Jaar van  
vrijwilligersactiviteiten ter bevordering 
van actief burgerschap" wordt benadrukt 
dat vrijwilligerswerk een van de 
belangrijkste uitingen van actief 
burgerschap en democratie is, waarbij
Europese waarden zoals solidariteit en 
non-discriminatie in praktijk worden 
gebracht en aldus wordt bijgedragen aan 
de harmonieuze ontwikkeling van 
Europese samenlevingen.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Vrijwilligerswerk vormt een niet-
formele leerervaring die zowel de 
ontwikkeling van beroepsvaardigheden en 
-competenties als een belangrijke vorm 
van actieve burgerparticipatie mogelijk 
maakt. Door vrijwilligers van alle 
leeftijden uitgevoerde acties zijn van 
cruciaal belang voor de ontwikkeling van 
de democratie, een van de basisbeginselen 
van de Europese Unie, en dragen bij aan 
de ontwikkeling van de menselijke 
hulpbronnen en aan de sociale 
samenhang.

(3) Vrijwilligersactiviteiten vormen een 
rijke en niet-formele leerervaring die de 
ontwikkeling van sociale vaardigheiden en 
competenties mogelijk maken en 
bijdragen aan de solidariteit. Door 
vrijwilligers van alle leeftijden uitgevoerde 
acties zijn van cruciaal belang voor de 
ontwikkeling van de democratie, een van 
de basisbeginselen van de Europese Unie. 
Vrijwilligersactiviteiten kunnen bijdragen 
aan persoonlijke ontwikkeling en het 
welzijn van personen en de harmonieuze 
ontwikkeling van de Europese 
samenlevingen waar het gaat om 
solidariteit, sociale insluiting en welvaart.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een beschikking
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De term "vrijwilligersactiviteiten" 
verwijst naar alle vormen van vrijwillige 
activiteiten, formeel dan wel niet-formeel 
of informeel, die door iemand uit vrije wil, 
naar eigen keuze en om eigen redenen  
zonder winstoogmerk worden verricht. Zij 
komen ten goede aan de individuele 
vrijwilliger, gemeenschappen en de 
samenleving als geheel. Zij vormen ook 
een middel waarmee personen en
verenigingen menselijke, sociale of 
ecologische noden en problemen kunnen 
aanpakken, vooral wanneer er een beroep 
op wordt gedaan om noodsituaties het 
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hoofd te bieden die de samenleving als 
geheel raken, en zij worden vaak verricht 
ter ondersteuning van non-
profitorganisaties of een 
gemeenschapsinitiatief. Vrijwilligerswerk 
komt niet in de plaats van betaald 
professioneel werk maar heeft met zijn 
sociale en culturele doelstellingen een 
toegevoegde waarde voor de samenleving.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een beschikking
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In snel veranderende samenlevingen 
moet ervoor worden gezorgd dat de 
doeltreffendheid van de infrastructuur ter 
ondersteuning van de vrijwilligers meer 
mensen in staat stelt aan 
vrijwilligersactiviteiten deel te nemen. Het 
is daarom belangrijk dat het intercollegiale 
leren en de uitwisseling van goede 
praktijken op communautair niveau 
worden ondersteund.

(4) In snel veranderende samenlevingen 
moet worden gezorgd voor doelmatige 
ondersteuning en voor maatregelen ten 
behoeve van vrijwilligersactiviteiten, om
meer mensen in staat te stellen aan zulke 
activiteiten  deel te nemen. Het is daarom 
belangrijk dat het intercollegiale leren en 
de uitwisseling en ontwikkeling van goede 
praktijken op communautair, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau worden 
ondersteund, met name door inrichting 
van een webportaal.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een beschikking
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Vrijwilligerswerk komt aan de orde in 
verscheidene communautaire programma's 
die gericht zijn op de mobiliteit van 

(12) Vrijwilligersactiviteiten komen aan de 
orde in verscheidene communautaire 
programma's en netwerken die gericht zijn 
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vrijwilligers, zoals het vrijwilligerswerk 
van het programma "Jeugd in actie", het 
programma "Een leven lang leren" en het 
programma "Europa voor de burgers".

op de mobiliteit in de 
vrijwilligersactiviteiten van mensen van 
alle leeftijden, zoals het vrijwilligerswerk 
van het programma "Jeugd in actie", het 
programma "Een leven lang leren" en het 
programma "Europa voor de burgers".

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een beschikking
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er bestaat een grote verscheidenheid 
aan vrijwilligersactiviteiten in Europa, die 
in stand moet worden gehouden en verder 
moet worden ontwikkeld.

(13) Er bestaat een grote verscheidenheid 
aan vrijwilligersactiviteiten in Europa, die 
in stand moet worden gehouden en verder 
moet worden ontwikkeld, onder meer door 
oprichting van een grensoverschrijdend 
netwerk van vrijwilligersorganisaties in de 
verschillende lidstaten dat een permanent 
platform moet bieden voor de uitwisseling 
van ervaringen en beste praktijken.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een beschikking
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het jaar 2011 wordt uitgeroepen tot het 
"Europees Jaar van het vrijwilligerswerk" 
(hierna "het Europees Jaar" genoemd).

Het jaar 2011 wordt uitgeroepen tot het 
"Europees Jaar van vrijwilligersactiviteiten 
die actief burgerschap bevorderen" 
(hierna "het Europees Jaar" genoemd).
(Dit amendement geldt voor de hele tekst. 
Bij aanneming van dit amendement moet 
deze wijziging in de gehele tekst worden 
doorgevoerd.)
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Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het algemene doel van het Europees Jaar is 
het aanmoedigen en ondersteunen – met 
name door de uitwisseling van ervaringen 
en goede praktijken – van de door de 
lidstaten, de lokale en regionale 
autoriteiten en het maatschappelijke 
middenveld geleverde inspanningen om 
gunstige voorwaarden voor het 
vrijwilligerswerk in de Europese Unie te 
scheppen.

Het algemene doel van het Europees Jaar is 
het aanmoedigen en ondersteunen – met 
name door de uitwisseling van ervaringen 
en goede praktijken – van de door de 
Gemeenschap, de lidstaten  en de lokale en 
regionale autoriteiten geleverde 
inspanningen om in het maatschappelijke 
middenveld gunstige voorwaarden voor het 
vrijwilligerswerk in de Europese Unie te 
scheppen, en om de zichtbaarheid van het 
vrijwilligerswerk in de Europese Unie te 
vergroten en het belang ervan te 
onderstrepen.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – alinea 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewustmaking van de waarde en het 
belang van vrijwilligerswerk –
bewustmaken van de betrokkenen van het 
belang van vrijwilligerswerk als uiting van 
burgerparticipatie die bijdraagt aan 
kwesties die van gemeenschappelijk belang 
zijn voor alle lidstaten, zoals een 
harmonieuze maatschappelijke 
ontwikkeling en economische samenhang.

4. Bewustmaking van de waarde en het 
belang van vrijwilligerswerk –
bewustmaken van de betrokkenen van het 
belang van vrijwilligerswerk als uiting van 
burgerparticipatie die bijdraagt aan 
kwesties die van gemeenschappelijk belang 
zijn voor alle lidstaten, zoals een 
harmonieuze maatschappelijke 
ontwikkeling en sociale samenhang, en 
bevorderen van vrijwilligersactiviteiten 
om deze voor de burgers aantrekkelijker 
te maken zodat zij meer bij 
maatschappelijke activiteiten kunnen 
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worden betrokken.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1 – bullets 2, 3 en 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• verspreiding van de resultaten van 
desbetreffende studies en onderzoeken;
• conferenties, evenementen en initiatieven 
ter bevordering van het debat over en de 
bewustmaking van het belang en de waarde 
van vrijwilligerswerk en tot huldiging van 
het werk van de vrijwilligers;

• conferenties, evenementen en initiatieven 
ter bevordering van de dialoog over en de 
bewustmaking van het belang en de waarde 
van vrijwilligerswerk en ter stimulering 
van transnationale netwerken met het oog 
op actieve discussie;

• informatie- en promotiecampagnes om 
sleutelboodschappen te verspreiden.

• informatie- en promotiecampagnes om 
sleutelboodschappen te verspreiden;
• aanleg van een Europese databank van 
alle partijen en organisaties die bij enige 
vorm van vrijwilligerswerk zijn betrokken;

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een beschikking
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat zorgt ervoor dat voornoemd 
orgaan een breed scala aan 
belanghebbenden op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau naar behoren bij de 
uitvoering van het Europees Jaar betrekt.

Elke lidstaat zorgt ervoor dat voornoemd 
orgaan naar behoren een breed scala aan 
belanghebbenden op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau inschakelt, met name bij 
het opstellen van de nationale 
werkprogramma(’s)/-actie(s) en steeds 
wanneer dat gedurende de uitvoering van 
het Europees Jaar te pas komt.
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Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een beschikking
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De begroting voor de uitvoering van 
deze beschikking voor de periode van 1 
januari 2011 tot en met 31 december 2011 
bedraagt 6 000 000 euro.

1. De begroting voor de uitvoering van 
deze beschikking voor de periode van 1 
januari 2011 tot en met 31 december 2011 
bedraagt 10.000.000 euro.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – punt A – punt 1 – bullets 1 t/m 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• evenementen met hoge zichtbaarheid en 
fora voor de uitwisseling van ervaringen en 
goede praktijken;

• evenementen met hoge zichtbaarheid en 
fora voor de uitwisseling van ervaringen en 
goede praktijken, waarbij prioriteit uitgaat 
naar jumelage- en 
mobiliteitsprogramma’s;

• wedstrijd met of zonder prijzen;
• samenwerking met de particuliere sector, 
omroeporganisaties en andere media als 
partners bij de verspreiding van informatie 
over het Europees Jaar van het 
vrijwilligerswerk;

• samenwerking met de particuliere sector, 
omroeporganisaties en andere media als 
partners bij de verspreiding van informatie 
over vrijwilligersactiviteiten en het 
Europees Jaar;

• productie van in de gehele Gemeenschap 
verkrijgbaar materiaal en instrumenten om 
de belangstelling van het publiek te 
wekken;

• productie van in de gehele Gemeenschap 
verkrijgbaar materiaal en instrumenten om 
de belangstelling van het publiek te 
wekken;

• maatregelen om bekendheid te geven aan 
de resultaten van de communautaire 
programma’s en het profiel ervan te 
vergroten, projecten en initiatieven die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 

• maatregelen om bekendheid te geven aan 
de resultaten van de communautaire 
programma’s en het profiel ervan te 
vergroten, projecten en initiatieven die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 



PR\793630NL.doc 13/19 PE430.366v01-00

NL

doelstellingen van het Europees Jaar van 
het vrijwilligerswerk;

doelstellingen van het Europees Jaar;

• de oprichting van een informatiewebsite 
over Europa, met een portaal voor 
initiatiefnemers van projecten in verband 
met vrijwilligerswerk om hen door de 
diverse communautaire programma’s en 
initiatieven te loodsen.

• de oprichting van een informatiewebsite 
over Europa, met een portaal voor 
initiatiefnemers van projecten in verband 
met vrijwilligerswerk om hen door de 
diverse communautaire programma’s en 
initiatieven te loodsen, die moet dienen als 
permanent platform voor interactieve 
samenwerking tussen verschillende 
belanghebbende partijen.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – punt A – punt 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- onderzoeken en studies op communautair 
niveau voor de beoordeling van en de 
rapportage over de voorbereiding, de 
doeltreffendheid, het effect en de 
langetermijnmonitoring van het Europees 
Jaar van het vrijwilligerswerk.

- onderzoeken en studies op communautair 
niveau voor de beoordeling van en de 
rapportage over de voorbereiding, de 
doeltreffendheid en  het effect van het 
Europees Jaar en voor het leggen van de 
basis voor langetermijnmonitoring en de 
vervolgaandacht op deze punten. 

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – punt C – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke nationale coördinator dient een 
enkele aanvraag voor communautaire 
financiering in. Die subsidieaanvraag bevat 
een beschrijving van het werkprogramma 
van de coördinator en de te financieren 
actie ter bevordering van het Europees 

Elke nationale coördinerende instantie
dient één enkele aanvraag voor 
communautaire financiering in. Die 
subsidieaanvraag bevat een beschrijving 
van de prioriteiten en het werkprogramma 
van de coördinerende instantie of de te 
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Jaar. De subsidieaanvraag gaat vergezeld 
van een gedetailleerde begroting waarin de 
totale kosten van de voorgestelde 
initiatieven/het voorgestelde 
werkprogramma en het bedrag en de 
bronnen van medefinanciering worden 
aangegeven. De communautaire subsidie 
kan maximaal 80% van de totale kosten 
bedragen.

financieren actie(s) ter bevordering van het 
Europees Jaar. De subsidieaanvraag gaat 
vergezeld van een gedetailleerde begroting 
waarin de totale kosten van de 
voorgestelde actie(s)/het voorgestelde 
werkprogramma en het bedrag en de 
bronnen van medefinanciering worden 
aangegeven. De communautaire subsidie 
kan maximaal 65% van de totale kosten 
bedragen.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – punt C – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt de indicatieve 
bedragen die beschikbaar zijn voor de 
subsidie voor elke nationale coördinator en 
de termijn voor de indiening van de 
aanvragen vast. De criteria moeten 
rekening houden met de bevolking, de 
kosten van levensonderhoud en een 
vastgesteld bedrag per lidstaat om een 
minimumniveau van activiteiten te 
garanderen.

De Commissie stelt de indicatieve 
bedragen die beschikbaar zijn voor de 
subsidie voor elke nationale coördinerende 
instantie en de termijn voor de indiening 
van de aanvragen vast. De criteria moeten 
rekening houden met de bevolking, de 
kosten van levensonderhoud en een 
vastgesteld bedrag per lidstaat om een 
minimumniveau van activiteiten te 
garanderen.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – punt C – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toegekende definitieve bedragen 
worden vastgesteld op grond van de door 
het nationale coördinatieorgaan ingediende 
afzonderlijke subsidieaanvragen. De 

Na vaststelling van dit besluit stelt de 
Commissie een strategisch 
kaderdocument op waarin aan de hand 
van de in artikel 2 genoemde 
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maximale communautaire 
medefinanciering bedraagt 80% van de 
totale subsidiabele kosten.

doelstellingen de voornaamste prioriteiten 
voor de uitvoering van de activiteiten in 
het kader van het Europees Jaar worden 
vastgesteld. De toegekende definitieve 
bedragen worden vastgesteld op grond van 
de beoordeling van de door het nationale 
coördinatieorgaan ingediende afzonderlijke 
subsidieaanvragen. De uitbetaling van de 
globale subsidies hangt af van de mate 
waarin het door de nationale 
coördinerende instantie ingediende 
werkprogramma aan de in artikel 2 
genoemde en in het strategisch 
kaderdocument nader uitgewerkte 
doelstellingen beantwoordt. De 
Commissie kan zonodig wijzigingen 
verlangen in de door nationale 
coördinerende instantie ingediende 
subsidieaanvragen.  De maximale 
communautaire medefinanciering bedraagt 
65% van de totale subsidiabele kosten.
Tijdens het jaar kan de Commissie 
informatie inwinnen over de stand van de 
uitvoering van het werkprogramma, die 
desgevraagd ook aan het Europees 
Parlement wordt verschaft.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – punt C – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkprogramma's/acties omvatten: De werkprogramma's/acties omvatten:

(a) vergaderingen en evenementen in 
verband met de doelstellingen van het 
Europees Jaar, waaronder nationale 
evenementen voor het lanceren en 
promoten van het Europees Jaar, het 
bewerkstelligen van een katalysatoreffect 
en het bieden van een open ruimte voor een 
debat over concrete initiatieven;

(a) vergaderingen en evenementen in 
verband met de doelstellingen van het 
Europees Jaar, waaronder nationale 
evenementen voor het lanceren en 
promoten van het Europees Jaar, het 
bewerkstelligen van een katalysatoreffect 
en het bieden van een open ruimte voor een 
debat over concrete initiatieven;
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(b) seminars voor wederzijds leren op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau;

(b) conferenties en thematische seminars 
op nationaal, regionaal en lokaal niveau die 
onderling leren en de uitwisseling van 
goede praktijken mogelijk maken;

(c) informatie-, onderwijs- en 
promotiecampagnes op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau, waaronder de 
organisatie van prijzen en wedstrijden;

(c) informatie, onderzoeksactiviteiten en 
relevante studies, onderwijs- en 
promotiecampagnes op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau,

(d) samenwerking met de media. (d) samenwerking met de particuliere en 
niet-overheidssector en de media bij het 
verspreiden van informatie over het 
Europees Jaar en het entameren van 
acties gericht op een dialoog voor langere 
termijn over kwesties in verband met 
vrijwilligerswerk. 

Or. en
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TOELICHTING

Grondbeginsel
Vrijwilligerswerk is een belangrijke pijler onder onze democratische en pluralistische 
samenlevingen. Het getuigt van actieve inzet en steun. Vrijwilligerswerk omvat alle soorten al 
dan niet formele vrijwillige activiteiten die uit vrije wil, naar eigen keuze, om eigen redenen 
en zonder winstoogmerk worden ondernomen. De invloed die ervan uitgaat op onze 
samenlevingen is aanzienlijk. Vrijwilligers zijn actief op sociaal of educatief terrein, ten 
behoeve van het milieu, voor de ontwikkelingssamenwerking, of in verband met culturele 
activiteiten, zowel op plaatselijk niveau als bij bezoeken buiten hun eigen land.  Als eerbetoon 
en stimulans voor de inzet van vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken, en 
ook als tegemoetkoming voor de problematiek waarmee het vrijwilligerswerk te maken krijgt, 
zoals een afnemende bereidheid tot vrijwilligerswerk of de verschuiving van lange-
termijninzet naar specifieke kortlopende projecten, verdient dit initiatief tot instelling van een 
Europees Jaar van het vrijwilligerswerk alle bijval.

De belangrijkste gedachte achter een Europees jaar was altijd het publiek meer bewust te 
maken van een bepaald thema of belang, en belanghebbende partijen te laten deelnemen aan 
een reeks evenementen op Europees niveau en in de lidstaten.  Het onderhavige voorstel voor 
een wetgevingsbesluit behelst daarom in wezen een operationeel kader waarbinnen de aan het 
Europees Jaar verbonden activiteiten kunnen worden uitgevoerd, met name waar het gaat om 
de verdeling van de begrotingsmiddelen. Het voorstel is dus geenszins bedoeld om te 
voorzien in wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk, vrijwilligers of organisaties die 
met vrijwilligers werken, ook niet voor wat betreft hun sociale rol of de verschillende 
juridische of financiële voorwaarden die van lidstaat tot lidstaat nogal uiteenlopen.

In een verklaring van 2008 had het Parlement reeds gepleit voor aanwijzing van een Europees 
Jaar van het vrijwilligerswerk. In juni 2009 heeft de Commissie een voorstel ingediend. In de 
begroting van 2010 maakt de Commissie ruimte voor een voorbereidende actie die de aanloop 
naar het Europees Jaar moet vormen.

Rechtsgrondslag en procedure
De Commissie had artikel 308 EGV gekozen als rechtsgrondslag voor het initiatief. Dat 
artikel regelt de raadplegingsprocedure, waarbij de Raad het – positieve of negatieve, en al 
dan niet van amendementen vergezelde - advies van het Parlement moet afwachten alvorens 
de beschikking met algemene stemmen te kunnen vaststellen. Hier doet zich overigens reeds 
de invloed gelden van de ophanden zijnde inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, 
waardoor de raadplegingsprocedure zal veranderen in goedkeuringsprocedure (het nieuwe 
artikel 352 VWEU).   Volgens de goedkeuringsprocedure zou het Parlement het voorstel 
moeten goedkeuren voordat de Raad de definitieve beschikking kan vaststellen (met algemene 
stemmen). Zou in het Parlement tegen het voorstel worden gestemd, dan kan de beschikking 
niet worden vastgesteld. 
De keuze van deze rechtsgrondslag ligt allerminst voor de hand, want van eerdere Europese 
jaren werden er veel volgens de medebeslissingsprocedure vastgesteld.  Na gesproken te 
hebben met de juridische dienst van het Parlement en na discussie binnen de commissie en 
een eerste bijeenkomst met het Zweedse voorzitterschap is uw rapporteur wel geneigd om 
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artikel 308 als rechtsgrondslag voor deze handeling te aanvaarden en vooralsnog met de 
raadplegingsprocedure akkoord te gaan. In het bijzonder gold daarbij de overweging dat elke 
andere verdragsbepaling de werkingssfeer van deze actie onvermijdelijk zou beperken. Dat 
zou betekenen dat het vrijwilligerswerk niet meer in al zijn aspecten aan bod zou kunnen 
komen maar beperkt zou moeten blijven tot bijvoorbeeld vrijwilligerswerk op 
onderwijsgebied. Dat kan niet de bedoeling zijn van het Parlement. 

Doelstellingen, uitvoeringsstructuren en begroting 
De begroting bedraagt op dit moment EUR 6 miljoen. Er kunnen andere EU-programma’s 
worden gebruikt voor financiering van extra activiteiten. De begroting voor de 
Voorbereidende Actie van 2010 bedraagt EUR 2 miljoen, maar tussen deze twee begrotingen 
bestaat geen formeel verband .

Er worden vier doelstellingen in het voorstel genoemd:
1. totstandbrenging van een stimulerende omgeving voor vrijwilligersactiviteiten
2. verbetering van de kwaliteit van vrijwilligerswerk door versterking van de positie van 

diegenen die vrijwilligerswerk organiseren 
3. erkenning van vrijwilligerswerk
4. bewustmaking van de waarde van vrijwilligerswerk.

Om deze doelstellingen te realiseren zijn bepaalde initiatieven nodig, namelijk:

 uitwisseling van ervaringen en goede praktijken;
 studies en onderzoeken;
 conferenties en evenementen ter bevordering van de discussie en de bewustwording
 voorlichtings- en promotiecampagnes;

Die initiatieven moeten zowel op Europees niveau hun beslag krijgen als in de lidstaten (op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau).

Om de lidstaten hierbij in te schakelen en de activiteiten van de lidstaten met de activiteiten 
op EU-niveau te coördineren, dient elke lidstaat een nationale coördinerende instantie aan te 
wijzen die de activiteiten in de lidstaten moet coördineren.  De nationale instantie krijgt tot 
taak een werkprogramma of actieplan uit te werken.  De instantie ontvangt medefinanciering 
van de EU waarvan de hoogte afhankelijk is van de bevolkingsomvang van de betrokken 
lidstaat, de kosten van levensonderhoud aldaar en van het werkprogramma.  De 
medefinanciering van nationale initiatieven kan oplopen tot 80% van de totale kosten. Dat is 
het maximale medefinancieringspercentage dat het Financieel Reglement toelaat.

Door uw  rapporteur voorgestelde amendementen:

De begroting (art 7)
EUR 6 miljoen is niet voldoende om de doelstellingen te kunnen halen (voor het Europees 
Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010 wordt een budget van EUR 17 
miljoen uitgetrokken). Bij eventueel gebruik van andere programma’s voor de financiering 
van activiteiten zouden er weer middelen aan die programma’s worden onttrokken die elders 
inzetbaar zouden zijn.  Een verhoging van de begroting tot EUR 10 miljoen is daarom 
noodzakelijk met het oog op een maximaal effect van het Jaar.



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

NL

De doelstellingen (art 2)
Dat het Europees Jaar de waarde van vrijwilligerswerk beter moet leren beseffen dient sterker 
te worden benadrukt.  Ook de bedoeling om vrijwilligersactiviteiten voor de mensen 
aantrekkelijker te maken moet explicieter worden vermeld.

De initiatieven (art 3)
Uw rapporteur ziet in de verspreiding van studies geen prioriteit, zeker niet nu de Commissie 
op het punt staat al einde 2009 een belangrijke studie over vrijwilligerswerk te publiceren.  De 
middelen kunnen beter worden besteed aan de opzet van een databank van vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties, interactief en toegankelijk voor alle belanghebbenden, die na afloop 
van het Jaar blijft bestaan en voor belangstellenden en organisaties overal in de EU als 
referentiepunt kan dienen.

De rol van de nationale coördinerende instantie en de omschrijving van nationale 
initiatieven (art 4, bijlage)
De EU zal medefinanciering verschaffen voor nationale initiatieven.  In ruil daarvoor mag van 
de lidstaten worden verwacht dat zij de in dit besluit genoemde doelstellingen zullen 
nastreven. Op dit moment zijn die initiatieven in de lidstaten tamelijk vaag gedefinieerd.  Dit 
moet in de bijlage worden verbeterd door invoeging van duidelijker regels voor de activiteiten 
in de lidstaten die voor medefinanciering in aanmerking komen. 
De nationale coördinerende instantie zal tot taak krijgen de EU-gelden verder te leiden naar 
de nationale initiatieven en die nationale initiatieven te coördineren. Zij dient een 
werkprogramma aan de Commissie voor te leggen. Dit werkprogramma moet terdege worden 
beoordeeld voordat over de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt beslist.  Ook moet erop 
worden toegezien dat de nationale instantie reeds vanaf de planningfase met de betrokken 
belanghebbenden samenwerkt. Voorts moet de rapportering worden opgeschroefd, zeker nu in 
deze fase niet is voorzien in een comitéprocedure. 

Het maximumpercentage van de medefinanciering (bijlage).
De medefinanciering door de EU van nationale activiteiten kan tot 80% gaan. Dat is het 
maximale percentage dat de financiële bepalingen van de EU toelaten. Er zouden meer 
activiteiten kunnen worden ondernomen wanneer het nationale aandeel in de financiering 
werd verhoogd.  Daarom stelt uw rapporteur voor de EU-financiering van nationale 
initiatieven te beperken tot  65%.

De titel en de overwegingen
De juridische dienst van het Parlement wijst erop dat de motivering voor het gebruik van 
artikel 308 moet worden verstevigd. Het voorstel moet ook meer in overeenstemming worden 
gebracht met de bevoegdheden die de EU aan de Verdragen ontleent.  Daarom zijn 
verschillende amendementen ingediend tot wijziging van de titel en van sommige 
overwegingen. 


