
PR\793630PT.doc PE430.366v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Cultura e da Educação

2009/0072(CNS)

22.10.2009

*
PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre a proposta de decisão do Conselho relativa ao Ano Europeu do 
Voluntariado (2011)
(COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

Comissão da Cultura e da Educação

Relator: Marco Scurria



PE430.366v01-00 2/19 PR\793630PT.doc

PT

PR_CNS_art55am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa ao Ano Europeu do Voluntariado 
(2011)
(COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2009)0254),

– Tendo em conta o artigo 308.º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C7-0054/2009),

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação e os pareceres da 
Comissão dos Orçamentos, da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da 
Comissão do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

3. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) O Tratado institui uma cidadania da 
União que complementa a cidadania 
nacional dos seus Estados-Membros e é 
um elemento importante para o reforço e 
a salvaguarda do processo de integração 
europeia.

Or. en
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Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) Promover a cidadania activa é 
fundamental para reforçar a coesão e a 
consolidação da democracia.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando -1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-B) O “Ano Europeu das Actividades 
Voluntárias para a promoção da 
cidadania activa”servirá para mostrar que 
o voluntariado é uma expressão 
fundamental da cidadania activa e da 
democracia, pondo em prática valores 
europeus como a solidariedade e a não 
discriminação e contribuindo, assim, para 
o desenvolvimento harmonioso das 
sociedades europeias.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O voluntariado constitui uma 
experiência de aprendizagem não formal, 
que permite o desenvolvimento das 
capacidades profissionais e competências, 
bem como uma participação cívica mais 

(3) As actividades voluntárias constituem
uma experiência rica de aprendizagem não 
formal, que permite o desenvolvimento das 
capacidades e competências sociais e 
contribui para a solidariedade. As 
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activa. As actividades realizadas pelos 
voluntários de todas as idades são cruciais 
para o progresso da democracia, um dos 
princípios fundamentais da União 
Europeia, contribuindo também para o 
desenvolvimento dos recursos humanos e 
a coesão social.

actividades realizadas pelos voluntários de 
todas as idades são cruciais para o 
progresso da democracia, um dos 
princípios fundamentais da União 
Europeia. As actividades voluntárias 
podem contribuir para o desenvolvimento 
e o bem-estar individuais e o
desenvolvimento harmonioso das 
sociedades europeias em termos de 
solidariedade, inclusão social e 
prosperidade.

Or. en

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A expressão "actividades 
voluntárias" engloba todas as formas de 
actividade voluntária, formal, não formal 
ou informal, realizadas de livre vontade, 
por escolha e com motivação próprias e 
sem fim lucrativo. São benéficas para o 
voluntário, as comunidades e a sociedade 
em geral. São também um meio de os 
indivíduos e as associações responderem 
às necessidades e preocupações humanas, 
sociais ou ambientais, especialmente 
quando são chamados a fazer face a 
situações de emergência que podem 
afectar toda a sociedade, e são 
frequentemente realizadas para apoiar 
uma organização sem fins lucrativos ou 
uma iniciativa de interesse para a 
comunidade. As actividades voluntárias 
não substituem as oportunidades 
profissionais de emprego remunerado, 
mas acrescentam valor à sociedade devido 
aos seus objectivos sociais e culturais.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Nas sociedades em rápida mutação 
torna-se necessário garantir a eficácia das 
infra-estruturas que apoiam o 
voluntariado, de forma a permitir a 
participação de um maior número de 
pessoas nas actividades voluntárias. É, 
pois, importante apoiar a aprendizagem 
mútua e o intercâmbio de boas práticas a 
nível comunitário.

(4) Nas sociedades em rápida mutação 
torna-se necessário apoiar efectivamente e 
aplicar medidas em prol das actividades 
voluntárias, de forma a permitir a 
participação de um maior número de 
pessoas nessas actividades. É, pois, 
importante apoiar a aprendizagem mútua e 
o intercâmbio e desenvolvimento de boas 
práticas a nível comunitário, nacional, 
regional e local, especialmente através da 
criação de um portal na Internet.

Or. en

Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O voluntariado é um elemento
importante de vários programas 
comunitários que consideram a questão da 
mobilidade dos voluntários, como o 
Serviço Voluntário Europeu do programa 
«Juventude em Acção», o programa 
«Aprendizagem ao Longo da Vida» e o 
programa «Europa para os Cidadãos».

(12) As actividades voluntárias são 
elementos importantes de vários 
programas e redes comunitários que 
consideram a questão da mobilidade nas 
actividades voluntárias para pessoas de 
todas as idades, como o Serviço 
Voluntário Europeu do programa 
«Juventude em Acção», o programa 
«Aprendizagem ao Longo da Vida» e o 
programa «Europa para os Cidadãos».

Or. en
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Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Existe uma grande variedade de 
actividades voluntárias na Europa que é 
importante preservar e desenvolver.

(13) Existe uma grande variedade de 
actividades voluntárias na Europa que é 
importante preservar e desenvolver, 
nomeadamente através da criação de uma 
rede transfronteiriça de associações de 
voluntários de diferentes 
Estados-Membros que funcione como 
plataforma permanente para o 
intercâmbio de experiências e boas 
práticas.

Or. en

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O ano de 2011 é proclamado «Ano 
Europeu do Voluntariado» (a seguir, 
designado por «Ano Europeu»).

O ano de 2011 é proclamado «Ano 
Europeu das Actividades Voluntárias para 
a promoção da cidadania activa» (a 
seguir, designado por «Ano Europeu»).

(Esta alteração aplica-se a todo o texto. A 
sua aprovação implica as necessárias 
modificações.)

Or. en
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Alteração 10

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

O objectivo geral do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar, nomeadamente através 
do intercâmbio de experiências e de boas 
práticas, os esforços desenvolvidos pelos
Estados-Membros, as autoridades locais e 
regionais, e a sociedade civil, tendo em 
vista a criação de condições propícias ao 
voluntariado na União Europeia.

O objectivo geral do Ano Europeu é 
incentivar e apoiar, nomeadamente através 
do intercâmbio de experiências e de boas 
práticas, os esforços desenvolvidos pela 
Comunidade, os Estados-Membros e as 
autoridades locais e regionais, tendo em 
vista a criação de condições para a 
sociedade civil propícias ao voluntariado 
na União Europeia e aumentar a 
visibilidade e promover a importância das 
actividades voluntárias na União 
Europeia.

Or. en

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sensibilizar as pessoas para o valor e a 
importância do voluntariado ─ Sensibilizar 
as pessoas para a importância do 
voluntariado enquanto expressão de 
participação cívica e enquanto actividade 
que contribui para a realização de 
objectivos comuns a todos os Estados 
Membros, como o desenvolvimento 
harmonioso da sociedade e a coesão 
económica.

4. Sensibilizar as pessoas para o valor e a 
importância do voluntariado ─ Sensibilizar 
as pessoas para a importância do 
voluntariado enquanto expressão de 
participação cívica e enquanto actividade 
que contribui para a realização de 
objectivos comuns a todos os Estados 
Membros, como o desenvolvimento 
harmonioso da sociedade e a coesão social, 
e promover as actividades voluntárias, 
tornando-as mais atraentes para os 
cidadãos e permitindo-lhes, assim, 
participar em actividades cívicas.

Or. en
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Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – pontos 1, 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

• divulgação dos resultados de estudos e 
investigação realizados neste domínio;
• organização de conferências, eventos e 
iniciativas para promover o debate e 
sensibilizar os cidadãos para a importância 
e o valor do voluntariado, e felicitar os 
esforços realizados pelos voluntários;

• organização de conferências, eventos e 
iniciativas para promover o diálogo e 
sensibilizar os cidadãos para a importância 
e o valor do voluntariado, e promover as 
redes transnacionais tendo em vista um 
debate activo;

realização de campanhas de informação e 
promoção para divulgar as mensagens mais 
importantes.

• campanhas de informação e promoção 
para divulgar as mensagens mais 
importantes;

• criação de uma base de dados europeia 
de partes interessadas e organizações 
participantes num domínio do 
voluntariado.

Or. en

Alteração 13

Proposta de decisão
Artigo 4 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

Compete a cada Estado-Membro assegurar 
que o organismo supracitado garante a 
participação adequada de uma variedade 
significativa de partes interessadas aos 
níveis nacional, regional e local.

Compete a cada Estado-Membro assegurar 
que o organismo supracitado garante a 
participação adequada de uma variedade 
significativa de partes interessadas aos 
níveis nacional, regional e local, 
principalmente aquando da elaboração 
dos programas de trabalho ou acções 
nacionais e sempre que for considerado 
adequado durante o Ano Europeu.

Or. en
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Alteração 14

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O orçamento para execução da presente 
decisão, no período de 1 de Janeiro 2011 a 
31 de Dezembro de 2011, é de 6 000 000
de euros.

1. O orçamento para execução da presente 
decisão, no período de 1 de Janeiro 2011 a 
31 de Dezembro de 2011, é de 10.000.000
de euros.

Or. en

Alteração 15

Proposta de decisão
Anexo – ponto A – ponto 1 – travessões 1 a 6

Texto da Comissão Alteração

• a realização de eventos e fóruns com forte 
visibilidade para trocar experiência e boas 
práticas;

• a realização de eventos e fóruns com forte 
visibilidade para trocar experiência e boas 
práticas, dando prioridade a programas de 
geminação e mobilidade;

• a organização de concursos com ou sem 
atribuição de prémios;
• formas de cooperação com o sector 
privado, os organismos de radiodifusão e 
outros meios de comunicação social, 
enquanto parceiros de divulgação da 
informação relativa ao Ano Europeu do 
Voluntariado;

• formas de cooperação com o sector 
privado, os organismos de radiodifusão e 
outros meios de comunicação social, 
enquanto parceiros de divulgação da 
informação relativa a actividades de 
voluntariado e ao Ano Europeu;

• a produção de materiais e ferramentas 
destinadas aos meios de comunicação 
social, acessíveis em toda a Comunidade, 
com o objectivo de estimular o interesse do 
público;

• a produção de materiais e ferramentas 
destinadas aos meios de comunicação 
social, acessíveis em toda a Comunidade, 
com o objectivo de estimular o interesse do 
público;

• a adopção de medidas para garantir a 
divulgação dos resultados e reforçar a 
visibilidade dos programas, acções e 
iniciativas comunitários que contribuam 
para os objectivos do Ano Europeu do 
Voluntariado;

• a adopção de medidas para garantir a 
divulgação dos resultados e reforçar a 
visibilidade dos programas, acções e 
iniciativas comunitários que contribuam 
para os objectivos do Ano Europeu;
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• a criação de uma página informativa no 
sítio Web Europa, incluindo um portal para 
os promotores de projectos de 
voluntariado, com orientações sobre os 
diferentes programas e acções da UE.

• a criação de uma página informativa no 
sítio Web Europa, incluindo um portal para 
os promotores de projectos de 
voluntariado, com orientações sobre os 
diferentes programas e acções da UE,  que 
será uma plataforma permanente para a 
cooperação interactiva entre as diferentes 
partes interessadas.

Or. en

Alteração 16

Proposta de decisão
Anexo – ponto A – ponto 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- inquéritos e estudos realizados a nível 
comunitário para avaliar e recolher 
informações sobre a preparação, a eficácia,
o impacto e o acompanhamento a longo 
prazo do Ano Europeu do Voluntariado.

- inquéritos e estudos realizados a nível 
comunitário para avaliar e recolher 
informações sobre a preparação, a eficácia 
e o impacto do Ano Europeu e para 
lançar as bases do seu acompanhamento a 
longo prazo e seguimento.

Or. en

Alteração 17

Proposta de decisão
Anexo – ponto C – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Cada coordenador nacional apresentará 
um único pedido para efeitos de 
financiamento comunitário. Esse pedido de 
subvenção descreverá o programa de 
trabalho do coordenador ou a acção a 
financiar para promover o Ano Europeu. O 
pedido de subvenção será acompanhado de 
um orçamento detalhado, indicando os 
custos totais dos programas de 
trabalho/acções propostos, bem como o 

Cada organismo nacional de coordenação 
apresentará um único pedido para efeitos 
de financiamento comunitário. Esse pedido 
de subvenção descreverá as prioridades e o 
programa de trabalho do organismo de 
coordenação ou as acções a financiar para 
promover o Ano Europeu. O pedido de 
subvenção será acompanhado de um 
orçamento detalhado, indicando os custos 
totais das acções/programas de trabalho 
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montante e as fontes do co-financiamento. 
A subvenção comunitária pode cobrir até 
80% dos custos totais.

propostos, bem como o montante e as 
fontes do co-financiamento. A subvenção 
comunitária pode cobrir até 65 % dos 
custos totais.

Or. en

Alteração 18

Proposta de decisão
Anexo – ponto C – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão determinará os montantes 
indicativos disponíveis que poderão ser 
subvencionados a cada coordenador
nacional e o prazo final para apresentação 
dos pedidos de financiamento. Os critérios 
adoptados terão em conta a população, o 
custo de vida e um montante fixo por 
Estado-Membro para garantir um nível 
mínimo de actividades.

A Comissão determinará os montantes 
indicativos disponíveis que poderão ser 
subvencionados a cada organismo nacional 
de coordenação e o prazo final para 
apresentação dos pedidos de 
financiamento. Os critérios adoptados terão 
em conta a população, o custo de vida e um 
montante fixo por Estado-Membro para 
garantir um nível mínimo de actividades.

Or. en

Alteração 19

Proposta de decisão
Anexo – ponto C – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os montantes finais a atribuir serão 
determinados com base em cada pedido de 
financiamento apresentado pelos 
organismos nacionais de coordenação. A 
taxa máxima de co-financiamento 
comunitário é fixada em 80 % do custo 
total elegível.

Após a aprovação da presente decisão, a 
Comissão preparará um documento-
quadro estratégico que, com base nos 
objectivos previstos no artigo 2.º, 
estabelecerá as principais prioridades da 
execução das actividades do Ano 
Europeu. Os montantes finais a atribuir 
serão determinados com base na avaliação 
de cada pedido de financiamento 
apresentado pelos organismos nacionais de 
coordenação. A atribuição das subvenções 
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globais dependerá da medida em que os 
objectivos previstos no artigo 2.º e 
desenvolvidos no documento-quadro 
estratégico são atingidos no programa de 
trabalho apresentado pelo organismo 
nacional de coordenação. A Comissão 
pode, se necessário, requerer 
modificações aos pedidos de subvenção 
apresentados pelo organismo nacional de 
coordenação. A taxa máxima de co-
financiamento comunitário é fixada em 
65% do custo total elegível. Durante o 
ano, a Comissão pode solicitar 
informações sobre o estado de execução 
do programa de trabalho, que, a pedido, 
devem ser colocadas à disposição do 
Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 20

Proposta de decisão
Anexo, ponto C – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os programas de trabalho/acções incluem: Os programas de trabalho/acções incluem:
(a) a realização de reuniões e eventos 
ligados aos objectivos do Ano Europeu, 
incluindo os eventos nacionais para lançar 
e promover o Ano Europeu que apresentem 
um efeito catalisador e constituam espaços 
abertos de debate sobre as diferentes 
acções;

(a) a realização de reuniões e eventos 
ligados aos objectivos do Ano Europeu, 
incluindo os eventos nacionais para lançar 
e promover o Ano Europeu que apresentem 
um efeito catalisador e constituam espaços 
abertos de debate sobre as diferentes 
acções;

(b) Seminários de aprendizagem recíproca
a nível nacional, regional e local;

(b) Conferências e seminários temáticos a 
nível nacional, regional e local que 
possibilitem a aprendizagem recíproca e o 
intercâmbio de boas práticas; 

(c) a realização de campanhas 
informativas, educativas e que visem 
promover o Ano Europeu, aos níveis 
nacional, regional e local, incluindo a 
organização de concursos e a atribuição 

(c) informação, actividades de 
investigação e estudos conexos, 
campanhas educativas e que visem 
promover o Ano Europeu, aos níveis 
nacional, regional e local;
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de prémios;
(d) formas de cooperação com os meios de 
comunicação social.

(d) cooperação com o sector privado e não 
estatal e com os meios de comunicação 
social na divulgação de informação sobre 
o Ano Europeu, bem como na realização 
de acções que visem um diálogo a longo 
prazo sobre questões relacionadas com o 
voluntariado.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Princípio de base
O voluntariado é um pilar importante das nossas sociedades democráticas e pluralistas. É a 
expressão de um empenhamento e apoio activos. O voluntariado abrange todas as formas de 
actividade voluntária, formal ou não formal, realizadas de livre vontade, por escolha e com 
motivação próprias, e sem fim lucrativo em vista. O seu impacto nas nossas sociedades é 
considerável. Os voluntários são activos no campo social ou educativo, em apoio do ambiente 
ou da cooperação para o desenvolvimento, em actividades culturais, ao nível local e em 
missões fora do país. Para celebrar e promover o empenhamento dos voluntários e das
organizações que com eles trabalham e para ajudar a solucionar os problemas a que os 
voluntários têm de fazer face – como o da redução do número de voluntários ou a passagem 
de compromissos a longo prazo para projectos de curta duração – esta iniciativa de criação do 
Ano Europeu do Voluntariado deve ser saudada.

A principal ideia subjacente à proclamação de qualquer Ano Europeu é levar a uma maior 
sensibilização do público para um problema ou causa e envolver as partes interessadas em 
vários eventos a nível europeu e nos Estados-Membros. Consequentemente, a proposta de 
decisão legislativa estabelece, no essencial, um quadro operacional através do qual as 
actividades ligadas ao Ano Europeu podem ser executadas, principalmente no que diz respeito 
à atribuição de meios orçamentais. Daí que esta proposta não se destine, de forma alguma, a 
legislar em matéria de voluntariado, voluntários ou organizações que trabalham com 
voluntários, nem sobre o seu papel social ou as diferentes condições legais ou financeiras, que 
variam muito consoante os Estados-Membros.

Numa declaração de 2008, o Parlamento apelara à proclamação do Ano Europeu do 
Voluntariado1. A Comissão apresentou uma proposta em Junho de 2009. Para o orçamento de 
2010, a Comissão está a programar uma acção preparatória que deve preparar o terreno para o 
ano propriamente dito.

Base jurídica e procedimento
A Comissão escolheu como base jurídica para esta iniciativa o Artigo 308 do TCE. Este artigo 
implica que seja aplicado o processo de consulta, segundo o qual o Conselho tem de aguardar 
o parecer do Parlamento - seja ele positivo ou negativo, com ou sem alterações - antes de 
poder adoptar o acto legislativo por unanimidade. Neste caso particular, a situação está 
dependente da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, nos termos do qual o procedimento 
passará de consulta para aprovação (novo artigo 352 do TFUE). Nos termos do procedimento 
de aprovação, o Parlamento tem de aprovar a proposta antes de o Conselho poder adoptar o 
acto final (por unanimidade). Se o Parlamento decidir votar contra a proposta, o acto não pode 
ser adoptado.
A escolha da base jurídica não foi nada clara, principalmente porque já foram anteriormente 
proclamados muitos anos europeus no âmbito do processo de co-decisão. Depois de ter 
consultado o Serviço Jurídico do Parlamento e depois de ter debatido o assunto na comissão e 
numa primeira reunião com a Presidência sueca, o relator está inclinado a aceitar o artigo 308 
como base jurídica deste acto e a concordar, por enquanto, com a aplicação do processo de 
consulta. Principalmente, porque qualquer outro artigo do Tratado reduziria inevitavelmente o 

                                               
1 Declaração escrita 0030/2008 de 15 de Julho de 2008.
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alcance desta acção. Significaria que o voluntariado não pode ser tratado em todas as suas 
facetas e que teríamos de nos limitar, por exemplo, ao voluntariado no sector da educação. 
Esta possibilidade não interessa ao Parlamento. 

Objectivos, execução, estrutura e orçamento
O orçamento é, por enquanto, de 6 milhões de euros. Outros programas da UE podem ser 
utilizados para financiar mais actividades. O orçamento da acção preparatória de 2010 é de 2 
milhões de euros, mas não existe oficialmente nenhuma relação entre ambos.

Foram fixados para esta proposta quatro objectivos:
1. Criar um ambiente propício às actividades de voluntariado
2. Aumentar a qualidade das actividades voluntárias dando meios aos organizadores 

dessas actividades
3. Reconhecer as actividades voluntárias
4. Sensibilizar as pessoas para a importância do voluntariado

Para realizar estes objectivos devem tomar-se certas iniciativas, como:
 intercâmbio de experiências e de boas práticas;
 estudos e acções de investigação;
 organização de conferências  e eventos para promover o debate e sensibilizar os 

cidadãos 
 Campanhas de informação e promoção

Estas iniciativas devem realizar-se a nível europeu e nos Estados-Membros (a nível nacional, 
regional e local).

Para encorajar a participação dos Estados-Membros e coordenar as actividades neles 
realizadas com as actividades ao nível de UE, deve ser designado pelos Estados-Membros um 
organismo nacional de coordenação em todos os Estados-Membros, que terá a seu cargo a 
coordenação das actividades neles realizadas. O organismo nacional deve preparar um 
programa de trabalho ou plano de acção. Recebe co-financiamento da UE em função do 
número de habitantes e do custo de vida no Estado-Membro, bem como do programa de 
trabalho. O co-financiamento das iniciativas nacionais pode ir até 80% do custo total. Esta é a 
taxa máxima de co-financiamento autorizada pelo Regulamento Financeiro da UE.

Alterações propostas pelo relator:

O orçamento (Artigo 7)
6 milhões de euros não chegam para realizar os objectivos prosseguidos (o Ano Europeu de 
2010 consagrado à luta contra a pobreza e à inclusão social dispõe de um orçamento de 17 
milhões de euros). O facto de outros programas poderem ser utilizados para financiar 
actividades retiraria a estes programas meios financeiros que poderiam ser utilizados noutras 
acções. É, por isso, necessário um aumento do orçamento para 10 milhões de euros a fim de 
aumentar o impacto do Ano.

Os objectivos (Artigo 2)
Deve ser destacado o facto de um dos objectivos ser sensibilizar as pessoas para a importância 
do voluntariado nas sociedades europeias.  Também deve ser conferida maior visibilidade ao 
objectivo de tornar as actividades voluntárias mais atraentes para os cidadãos.
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As iniciativas (Artigo 3)
O relator não considera a divulgação de estudos uma prioridade, especialmente se tivermos 
em conta que a Comissão está prestes a publicar, ainda em 2009, um importante estudo sobre 
voluntariado. Os fundos devem ser utilizados para a criação de uma base de dados de 
voluntários e organizações de voluntários, interactiva e acessível a todas as partes 
interessadas, que se manterá depois de terminado o ano e se tornará um ponto de referência 
para as pessoas e organizações interessadas em toda a UE.

O papel do organismo nacional de coordenação e a definição de iniciativas nacionais 
(Artigo 4, Anexo)
A UE assegura o co-financiamento das iniciativas nacionais. Em troca, espera-se que os 
Estados-Membros prossigam os objectivos fixados nesta decisão. Até agora, a definição das 
iniciativas nos Estados-Membros permanece bastante vaga. O Anexo precisa, por isso, de ser 
melhorado através do aditamento de regras mais claras quanto às actividades nos Estados-
Membros cujo co-financiamento está previsto.
O organismo nacional de coordenação terá a seu cargo a atribuição dos fundos da UE 
destinados às iniciativas nacionais e a coordenação destas iniciativas. Apresenta um programa 
de trabalho à Comissão. Este programa de trabalho deve ser devidamente avaliado antes da 
decisão sobre o montante final da subvenção. Deve assegurar-se que o organismo nacional 
coopere com as partes interessadas envolvidas desde a fase de planeamento. Também os 
elementos respeitantes à informação a prestar devem impor maior rigor, principalmente 
porque, nesta fase, não está previsto qualquer tipo de comitologia.

 Taxa máxima de co-financiamento (Anexo)
O co-financiamento comunitário das actividades nacionais pode ir até 80%. Esta é a taxa 
máxima de co-financiamento autorizada pelas regras financeiras da UE. Podem realizar-se 
mais actividades se a parte do co-financiamento não comunitário for aumentada. O relator 
propõe, por isso, que o financiamento comunitário das iniciativas nacionais não vá além de 
65%.

O título e os considerandos
O Serviço Jurídico do Parlamento chamou a atenção para o facto de ter de ser reforçada a
justificação para a utilização do artigo 308; a proposta precisa também de ter em conta, de 
forma mais rigorosa, as competências que os Tratados reconhecem à UE. São por isso 
apresentadas várias alterações destinadas a modificar o título e alguns considerandos.


