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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind Anul european al voluntariatului 
(2011)
(COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0254),

– având în vedere articolul 308 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către 
Consiliu (C7–0054/2009),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație, avizul Comisiei pentru 
bugete, al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, precum și cel al 
Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul -1(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Tratatul instituie cetățenia Uniunii, 
care o completează pe cea națională din 
statul membru respectiv și constituie un 
element important pentru consolidarea și 
salvgardarea procesului de integrare 
europeană.

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul -1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Încurajarea unei cetățenii active este 
un element esențial pentru creșterea 
coeziunii și evoluția democrației.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul -1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1b) „Anul european al activităților de 
voluntariat care promovează cetățenia 
activă” va sublinia faptul că voluntariatul 
este o formă cheie de expresie a cetățeniei 
active și a democrației, transformând în 
act valorile europene precum solidaritatea 
și nediscriminarea și contribuind astfel la 
dezvoltarea armonioasă a societăților 
europene.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Voluntariatul constituie o experiență de 
învățare neformală, care permite atât
dobândirea de aptitudini și de competențe 
profesionale, cât și realizarea unei forme 
importante de participare civică activă. 
Acțiunile desfășurate de către voluntarii 

(3) Activitățile de voluntariat constituie o 
experiență valoroasă de învățare 
neformală, care permit dobândirea de 
aptitudini și de competențe sociale și 
contribuie la solidaritate. Acțiunile 
desfășurate de către voluntarii de toate 
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de toate vârstele sunt esențiale pentru 
promovarea democrației, unul din 
principiile fondatoare ale Uniunii 
Europene și contribuie la dezvoltarea 
resurselor umane și la coeziunea socială.

vârstele sunt esențiale pentru promovarea 
democrației, unul din principiile fondatoare 
ale Uniunii Europene. Activitățile de 
voluntariat pot contribui la dezvoltarea 
personală și la binele indivizilor, precum 
și la dezvoltarea armonioasă a societăților 
europene în ceea ce privește solidaritatea, 
integrarea socială și prosperitatea.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Termenul de „activități de 
voluntariat” se referă la toate activitățile 
voluntare formale, neformale sau 
informale, având la origine voința, 
alegerea și motivația  liberă a unei 
persoane și care nu urmăresc obținerea 
unui profit financiar. Ele aduc beneficii 
voluntarului individual, comunității și 
societății ca întreg. Activitățile de 
voluntariat reprezintă, de asemenea, un 
mijloc pentru persoane și asociații de a 
veni în întâmpinarea nevoilor și 
preocupărilor umane, sociale sau de 
mediu, în special în cazul unor situații de 
urgență care pot implica societatea ca 
întreg, și sunt adesea realizate în sprijinul 
unei organizații non-profit sau al unei 
inițiative a comunității. Activitățile de 
voluntariat nu înlocuiesc oportunitățile de 
angajare profesională și remunerată, ci 
aduc societății o plus-valoare prin 
scopurile lor sociale sau culturale.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În societățile cu evoluție rapidă, este 
necesar să se asigure eficacitatea 
infrastructurilor de sprijin pentru 
voluntari, pentru a permite participarea 
unui număr cât mai mare de persoane la 
activitățile benevole. Prin urmare, este 
important să fie sprijinite învățarea 
reciprocă și schimbul de bune practici la 
nivel comunitar.

(4) În societățile cu evoluție rapidă, este 
necesar să se asigure un sprijin efectiv și 
să se ia măsuri pentru ca activitățile de 
voluntariat să poată permite participarea 
unui număr cât mai mare de persoane la 
acestea. Prin urmare, este important să fie 
sprijinite învățarea reciprocă și schimbul și 
dezvoltarea de bune practici la nivel 
comunitar, național, regional și local, în 
special prin crearea unui portal internet.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Voluntariatul este vizat de mai multe 
programe comunitare care promovează, în 
esență, mobilitatea voluntarilor, precum 
Serviciul European de Voluntariat din 
cadrul programului „Tineretul în acțiune”, 
programul pentru învățare de-a lungul 
vieții și programul „Europa pentru 
cetățeni”.

(12) Activitățile de voluntariat sunt vizate
de mai multe programe și rețele 
comunitare care promovează, în esență, 
mobilitatea persoanelor de toate vârstele 
angajate în activitățile de voluntariat, 
precum Serviciul European de Voluntariat 
din cadrul programului „Tineretul în 
acțiune”, programul pentru învățare de-a 
lungul vieții și programul „Europa pentru 
cetățeni”.

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Există o mare varietate de activități 
voluntare în ansamblul Europei, care ar 
trebui păstrate și dezvoltate în continuare.

(13) Există o mare varietate de activități 
voluntare în ansamblul Europei, care ar 
trebui păstrate și dezvoltate în continuare, 
printre altele prin crearea unei rețele 
transfrontaliere de asociații de voluntariat 
din diferitele state membre, care să ofere 
o platformă permanentă pentru schimbul 
de experiență și bune practici.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anul 2011 este desemnat „Anul european 
al voluntariatului” (denumit în continuare 
„Anul european”).

Anul 2011 este desemnat „Anul european 
al activităților de voluntariat care 
promovează cetățenia activă” (denumit în 
continuare „Anul european”).

(Această modificare se aplică întregului 
text . Adoptarea sa va necesita operarea 
unor modificări corespunzătoare în restul 
textului.)

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul general al Anului european este Scopul general al Anului european este 
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acela de a încuraja și sprijini - îndeosebi 
prin schimburile de experiență și de bune 
practici - eforturile depuse de statele 
membre, de autoritățile locale și regionale 
și de societatea civilă pentru a crea condiții 
favorabile voluntariatului în Uniunea 
Europeană.

acela de a încuraja și sprijini - îndeosebi 
prin schimburile de experiență și de bune 
practici - eforturile depuse de Comunitate, 
statele membre și de autoritățile locale și 
regionale pentru a crea condiții favorabile 
voluntariatului în sânul societății civile din
Uniunea Europeană, precum și pentru a 
crește vizibilitatea și a promova 
importanța activităților de voluntariat în 
Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Sensibilizarea cu privire la valoarea și 
importanța voluntariatului – pentru a spori 
sensibilizarea generală cu privire la 
importanța voluntariatului ca o expresie a 
participării civice care contribuie la 
preocupările comune ale tuturor statelor 
membre, astfel cum sunt dezvoltarea 
armonioasă a societății și coeziunea 
economică.

4. Sensibilizarea cu privire la valoarea și 
importanța voluntariatului – pentru a spori 
sensibilizarea generală cu privire la 
importanța voluntariatului ca o expresie a 
participării civice care contribuie la 
preocupările comune ale tuturor statelor 
membre, astfel cum sunt dezvoltarea 
armonioasă a societății și coeziunea 
socială, precum și la promovarea 
activităților de voluntariat pentru a le face 
mai atractive pentru cetățeni, dându-le 
astfel posibilitatea de a se implica în 
activități civice.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – punctele 1,2 și 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

• difuzarea rezultatelor studiilor și 
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lucrărilor de cercetare în domeniu;
conferințe, manifestări și inițiative care să 
promoveze dezbateri și să sensibilizeze 
opinia publică cu privire la importanța și la 
valoarea voluntariatului și să omagieze 
eforturile depuse de voluntari;

conferințe, manifestări și inițiative care să 
promoveze dialogul și să sensibilizeze 
opinia publică cu privire la importanța și la 
valoarea voluntariatului, și să stimuleze 
rețelele transnaționale în direcția unor 
dezbateri active;

• campanii de informare și promovare 
pentru a difuza mesajele-cheie.

• campanii de informare și promovare 
pentru a difuza mesajele-cheie;
• crearea unei baze de date europene a 
actorilor și organizațiilor implicate în 
domeniul voluntariatului.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că 
organismul mai sus menționat asociază în 
mod corespunzător o gamă largă de părți 
interesate la nivel național, regional și 
local.

Fiecare stat membru se asigură că 
organismul mai sus menționat asociază în 
mod corespunzător o gamă largă de părți 
interesate la nivel național, regional și 
local, în special în conceperea 
programelor de lucru/acțiunilor naționale 
și, ori de câte ori este necesar, în 
transpunerea în practică a Anului 
european.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Bugetul alocat punerii în aplicare a 
prezentei decizii pentru perioada cuprinsă 

1. Bugetul alocat punerii în aplicare a 
prezentei decizii pentru perioada cuprinsă 
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între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011 
este de 6 000 000 EUR.

între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011 
este de 10 000 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Anexă – punctul A – subpunctul 1 – liniuțele 1-6

Textul propus de Comisie Amendamentul

• evenimente de mare răsunet și forumuri 
pentru schimburi de experiențe și de bune 
practici;

• evenimente de mare răsunet și forumuri 
pentru schimburi de experiențe și de bune 
practici, care acordă prioritate înfrățirilor 
și programelor de mobilitate;

• concurs cu sau fără premii;
• cooperarea cu sectorul privat, cu 
organismele de radiodifuziune și cu alte 
organisme de informare în masă ca 
parteneri pentru difuzarea informațiilor 
privind Anul european al voluntariatului;

• cooperarea cu sectorul privat, cu 
organismele de radiodifuziune și cu alte 
organisme de informare în masă ca 
parteneri pentru difuzarea informațiilor 
privind activitățile de voluntariat și Anul 
european;

• elaborarea unor mijloace de comunicare 
și a unor instrumente pentru mass-media 
care să fie disponibile pe întreg teritoriul 
comunitar pentru a stimula interesul 
publicului;

• elaborarea unor mijloace de comunicare 
și a unor instrumente pentru mass-media 
care să fie disponibile pe întreg teritoriul 
comunitar pentru a stimula interesul 
publicului;

• măsuri destinate difuzării rezultatelor și 
sporirii vizibilității programelor, acțiunilor 
și inițiativelor comunitare, care contribuie 
la realizarea obiectivelor Anului european 
al voluntariatului;

• măsuri destinate difuzării rezultatelor și 
sporirii vizibilității programelor, acțiunilor 
și inițiativelor comunitare, care contribuie
la realizarea obiectivelor Anului european;

• înființarea unui site internet de informații 
privind Europa, cuprinzând un portal 
rezervat promotorilor de proiecte în 
domeniul voluntariatului, pentru a-i ghida 
prin diferitele programe și inițiative 
comunitare.

• înființarea unui site internet de informații 
privind Europa, cuprinzând un portal 
rezervat promotorilor de proiecte în 
domeniul voluntariatului, pentru a-i ghida 
prin diferitele programe și inițiative 
comunitare, care trebuie să reprezinte o 
platformă permanentă de cooperare 
activă între diferiții actori..

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de decizie
Anexa – punctul A – subpunctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sondaje și studii la nivel comunitar 
destinate evaluării și informării privind 
pregătirea, eficiența, impactul și 
monitorizarea pe termen lung a Anului 
european al voluntariatului.

- sondaje și studii la nivel comunitar 
destinate evaluării și informării privind 
pregătirea, eficiența și impactul Anului 
european, precum și creării unei baze 
pentru monitorizarea pe termen lung a 
acestuia și a urmărilor sale. 

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Anexă – punctul C – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare organism național de coordonare 
va depune o cerere unică de finanțare 
comunitară. Respectiva cerere de finanțare 
va cuprinde o descriere a programului de 
lucru al coordonatorului sau a acțiunii de 
promovare a Anului european pentru care 
se solicită finanțarea. Cererea de 
subvenționare va fi însoțită de un buget 
detaliat, care prezintă costurile totale ale
inițiativelor sau ale programului de lucru 
propus, precum și valoarea și sursele de 
cofinanțare. Subvenția comunitară poate 
acoperi până la 80% din costurile totale.

Fiecare organism național de coordonare 
va depune o cerere unică de finanțare 
comunitară. Respectiva cerere de finanțare 
va cuprinde o descriere a priorităților 
organismului de coordonare și a 
programului său de lucru sau a 
acțiunii/acțiunilor de promovare a Anului 
european pentru care se solicită finanțarea. 
Cererea de subvenționare va fi însoțită de 
un buget detaliat, care prezintă costurile 
totale ale acțiunilor sau ale programului de 
lucru propus, precum și valoarea și sursele 
de cofinanțare. Subvenția comunitară poate 
acoperi până la 65 % din costurile totale.

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de decizie
Anexă – punctul C – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia va determina sumele indicative 
disponibile pentru finanțarea fiecărui 
coordonator național și data limită de 
depunere a cererilor. Criteriile vor ține 
seama de numărul de locuitori și de costul 
vieții, precum și de suma fixă alocată 
fiecărui stat membru pentru a garanta un 
volum minim de activități.

Comisia va determina sumele indicative 
disponibile pentru finanțarea fiecărui 
organism național de coordonare și data 
limită de depunere a cererilor. Criteriile vor 
ține seama de numărul de locuitori și de 
costul vieții, precum și de suma fixă 
alocată fiecărui stat membru pentru a 
garanta un volum minim de activități.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Anexă – punctul C – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sumele finale acordate vor fi determinate 
pe baza cererii individuale de 
subvenționare depuse de organismul 
național de coordonare. Procentul maxim 
de cofinanțare comunitară este fixat la 80 
% din costul total eligibil.

După adoptarea prezentei decizii, Comisia 
va pregăti un document-cadru strategic, 
în care va stabili, pe baza obiectivelor 
prezentate la articolul 2, prioritățile 
esențiale ale realizării activităților Anului 
european. Sumele finale acordate vor fi 
determinate pe baza evaluării cererii 
individuale de subvenționare depuse de 
organismul național de coordonare.
Acordarea finanțărilor globale depinde de 
măsura în care programul de lucru 
prezentat de organismul național de 
coordonare cuprinde obiectivele stabilite 
la articolul 2 și dezvoltate în documentul-
cadru strategic. Dacă este necesar, 
Comisia poate solicita modificarea 
cererilor de finanțare prezentate de 
organismele naționale de coordonare.
Procentul maxim de cofinanțare 
comunitară este fixat la 65 % din costul 
total eligibil. În decursul anului, Comisia 
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poate solicita informații privind stadiul 
aplicării proramului de lucru, care 
trebuie puse la dispoziția Parlamentului 
European dacă acesta le cere.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Anexă – punctul C – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de lucru/acțiunile vor cuprinde: Programele de lucru/acțiunile vor cuprinde:

(a) reuniuni și evenimente în legătură cu 
obiectivele Anului european, inclusiv 
evenimente la nivel național pentru 
inaugurarea și promovarea Anului 
european, pentru crearea unui efect 
catalizator și furnizarea de spații deschise 
dezbaterilor asupra inițiativelor concrete;

(a) reuniuni și evenimente în legătură cu 
obiectivele Anului european, inclusiv 
evenimente la nivel național pentru 
inaugurarea și promovarea Anului 
european, pentru crearea unui efect 
catalizator și furnizarea de spații deschise 
dezbaterilor asupra inițiativelor concrete;

(b) seminarii de învățare reciprocă la nivel 
național, regional și local;

(b) Conferințe și seminarii tematice la 
nivel național, regional și local, care să 
permită îmbogățirea cunoștințelor și 
schimbul de bune practici între actorii cu 
obiect de activitate echivalent;

(c) campanii de informare, de sensibilizare 
și de promovare la nivel național, regional 
și local, cuprinzând organizarea de 
festivități de premiere și de concursuri;

(c) campanii de informare, activități de 
cercetare și studii tematice, campanii de 
sensibilizare și de promovare la nivel 
național, regional și local;

(d) cooperarea cu mijloacele de informare 
în masă.

(d) cooperarea cu sectorul privat și cu cel 
non-statal și cu mijloacele de informare în 
masă în difuzarea informației referitoare 
la Anul european și în realizarea 
acțiunilor direcționate către un dialog pe 
termen lung pe tema aspectelor legate de 
voluntariat.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Principiul de bază
Voluntariatul este un element constitutiv esențial al societăților noastre democratice și 
pluraliste, ca expresie a sprijinului și angajamentului activ. Sfera voluntariatului cuprinde 
diferite forme de activități voluntare formale și neformale realizate din voința, alegerea și 
motivația liberă a unei persoane, fără intenția de câștig financiar. Impactul său în societățile 
noastre este considerabil. Voluntarii sunt activi în domeniul social și educațional, în sprijinul 
protecției mediului și al cooperării pentru dezvoltare, în activitățile culturale, la nivel local sau 
în misiuni în afara țării de origine. Inițiativa de a crea un An european al voluntariatului este 
salutară pentru a aprecia și a promova angajamentul voluntarilor și al organizațiilor care 
lucrează cu voluntari, precum și pentru a contribui la soluționarea problemelor cu care se 
confruntă voluntarii, cum ar fi scăderea numărului acestora sau renunțarea la angajamente pe 
termen lung în favoarea unor proiecte pe termen scurt.

Ideea principală a Anului European este cea de a sensibiliza opinia cu privire la o temă sau o 
cauză și de a implica actorii interesați într-o multitudine de evenimente la nivel european și în 
statele membre. Prin urmare, această propunere de decizie legislativă instituie în principal un 
cadru operațional prin care să poată fi realizate activitățile legate de Anul european, în special 
în ceea ce privește alocarea bugetului.  Astfel, scopul propunerii nu este nicidecum elaborarea 
unor dispoziții legale privind voluntariatul, voluntarii sau organizațiile care lucrează cu 
voluntari, sau privind rolul lor social ori diverse condiții juridice și financiare care variază 
simțitor de la un stat membru la altul.

Într-o declarație din 2008, Parlamentul a solicitat crearea unui An european al 
voluntariatului1. Comisia a prezentat o propunere în iunie 2009. În bugetul pe 2010, Comisia a 
planificat o acțiune pregătitoare, menită să faciliteze concretizarea Anului.

Temeiul juridic și procedura
Comisia își bazează inițiativa pe articolul 308 din TEC. Acest articol prevede aplicarea 
procedurii de consultare, conform căreia Consiliul trebuie să aștepte avizul Parlamentului -
pozitiv sau negativ, cu sau fără amendamente - înainte de a putea adopta actul prin 
unanimitate. În cazul de față, situația este influențată în foarte mare măsură de așteptarea 
intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în urma căreia procedura nu ar mai fi cea de 
consultare, ci de aviz conform (noul articol 352 TFUE). În cadrul procedurii de aviz conform, 
Parlamentul trebuie să aprobe propunerea pentru ca aceasta să poată fi adoptată de Consiliu 
(prin unanimitate). Dacă parlamentul votează împotriva propunerii, actul nu se adoptă.
Alegerea temeiului juridic nu a fost clară, în special pentru că, până acum, mulți „Ani 
europeni” au fost adoptați prin codecizie. După ce a luat la cunoștință opinia Serviciului 
juridic al Parlamentului, după discuții în comisie și în urma unei prime întrevederi cu 
Președinția suedeză, raportorul înclină să accepte articolul 308 ca temei juridic pentru acest 
act și să accepte, de asemenea, pentru moment, procedura de consultare. Principalul motiv 
este că orice alt articol din tratat ar restrânge inevitabil sfera acestei acțiuni, în sensul că 
voluntariatul nu ar putea fi abordat sub toate aspectele, ci s-ar limita, de exemplu, la domeniul 

                                               
1 Declarația scrisă 0030/2008 din 15 iulie 2008.
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educației. Or, acest lucru nu poate fi în interesul Parlamentului. 

Obiective, structura de implementare și bugetul
În acest stadiu, bugetul este de 6 milioane EUR. Pentru finanțarea unor activități suplimentare 
pot fi folosite alte programe UE. Bugetul pentru acțiunea pregătitoare 2010 este de 2 milioane 
EUR, îmsă nu există nici o legătură formală între cele două. 

Prezenta propunere trebuie să îndeplinească patru obiective:
1. Crearea unui mediu care să favorizeze activitățile de voluntariat.
2. Creșterea calității activităților de voluntariat prin acordarea mai multor posibilități 

organizatorilor acestora.
3. Recunoașterea activităților de voluntariat.
4. Creșterea gradului de conștientizare a importanței activităților de voluntariat.

Pentru atingerea acestor obiective, trebuie luate o serie de inițiative:
 schimburi de experiență și de bune practici;
 studii și cercetare;
 conferințe, manifestări care să promoveze dezbaterile și să crească gradul de 

conștientizare
 campanii de informare și de promovare.

Aceste inițiative trebuie să se desfășoare atât la nivel european, cât și în statele membre (la 
nivel național, regional și local).

Pentru a implica statele membre și a coordona activitățile acestora cu cele de la nivelul UE, 
fiecare stat membru trebuie să desemneze un organism național de coordonare. Acest 
organism național de coordonare trebuie să elaboreze un program de activitate sau un plan de 
acțiune. El beneficiază de cofinanțare UE în funcție de populația statului membru, de costul 
vieții și de programul de activitate. Cofinanțarea inițiativelor naționale poate ajunge până la
80% din costul total. Acesta este procentul maxim permis de Regulamentul financiar al UE. 

Amendamentele sugerate de raportor:

Bugetul (articolul 7)
Suma de 6 milioane EUR nu este suficientă pentru atingerea obiectivelor (Anul european 
2010 al combaterii sărăciei și al integrării sociale a avut un buget de 17 milioane EUR). În 
cazul în care s-ar face uz de posibilitatea de a finanța unele activități din alte programe, 
acestea din urmă vor fi lipsite de fonduri ce ar putea fi folosite în alte scopuri.  De aceea, este 
necesară creșterea bugetului la 10 milioane EUR dacă se dorește ca Anul european să aibă un 
impact semnificativ.

Obiectivele (articolul 2)
Trebuie pus în evidență faptul că Anul european este menit să crească gradul de conștientizare 
a importanței voluntariatului pentru societățile europene. De asemenea, scopul creșterii 
atractivității activităților de voluntariat pentru persoanele eventual interesate trebuie să fie mai 
explicit.

Inițiativele (articolul 3)
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Raportorul consideră că difuzarea studiilor nu este o prioritate, dat fiind în special faptul că un 
important studiu privind voluntariatul va fi publicat de către Comisie la sfârșitul anului 2009. 
Fondurile respective ar trebuie utilizate în schimb pentru crearea unei baze de date pentru 
voluntari și organizațiile de voluntariat, care să fie interactivă și accesibilă tuturor și să 
rămână și după încheierea Anului european ca referință pentru persoanele și organizațiile 
interesate din întreaga UE.

Rolul organismului național de coordonare și definirea inițiativelor naționale (articolul 4, 
anexa)
UE va cofinanța inițiativele naționale. În schimb, este de așteptat ca statele membre să urmeze
obiectivele stabilite în prezenta decizie. Până acum, definirea inițiativelor în statele membre 
este mai degrabă vagă, de aceea ar trebuie ameliorate prevederile anexei, adăugând reguli mai 
clare cu privire la activitățile din statele membre care pot beneficia de cofinanțare.
Organismul național de coordonare va fi responsabil de canalizarea fondurilor UE către 
inițiativele naționale și de coordonarea acestora din urmă. Aceta trebuie să prezinte Comisiei 
un program de activitate. Programul de activitate trebuie evaluat corespunzător înainte de a 
decide suma finală acordată. De asemenea, trebuie verificat faptul că organismul național 
cooperează cu actorii relevanți încă din faza planificării. În plus, trebuie pus accentul pe 
rapoarte, în special pentru că nu se prevede pentru moment o procedură de comitologie.

Rata maximă de cofinanțare (anexă)
Cofinanțarea activităților naționale din partea UE poate atinge maximum 80%, în 
conformitate cu normele finanaciare ale UE. Se pot realiza mai multe acțiuni în măsura în 
care crește partea de finanțare non-UE. De aceea, raportorul propune limitarea finanțării UE 
pentru inițiativele naționale la 65%.

Titlul și considerentele
Serviciul juridic al Parlamentului a atras atenția asupra faptului că justificarea utilizării 
articolului 308 necesită argumente suplimentare; În plus, propunerea trebuie să țină seama în 
mai mare măsură de competențele conferite UE prin tratate. De aceea se propun o serie de 
amendamente care modifică titlul și unele considerente.


