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PR_CNS_art55am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil.
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.



PR\793630SV.doc 3/19 PE430.366v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................17



PE430.366v01-00 4/19 PR\793630SV.doc

SV



PR\793630SV.doc 5/19 PE430.366v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut Europeiska året för volontärarbete (2011)
(KOM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0254),

– med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C7-0054/2009),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandena från 
budgetutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för regional 
utveckling (A7-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I fördraget fastställs 
unionsmedborgarskap, som kompletterar 
det nationella medborgarskapet i 
respektive medlemsstat och är en viktig 
faktor för att stärka och garantera den 
europeiska integrationsprocessen.

Or. en
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Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) Främjande av aktivt medborgarskap 
är ett centralt inslag när det gäller att 
stärka sammanhållningen och utveckla 
demokratin.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl -1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1b) Europeiska året för volontärarbete 
för främjande av aktivt medborgarskap 
kommer att bidra till att visa att 
volontärarbete är ett viktigt uttryck för 
aktivt medborgarskap och demokrati, 
genom att europeiska värden som 
solidaritet och icke-diskriminering 
omsätts i handling och därmed bidrar året 
till en harmonisk utveckling av våra 
samhällen.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Volontärarbete utgör både ett tillfälle 
till icke-formell inlärning av 
yrkesfärdigheter och yrkeskunskaper och 
en viktig form av samhällsdeltagande.

(3) Volontärarbete utgör ett bra tillfälle till 
icke-formell inlärning som gör det möjligt 
att utveckla sociala färdigheter och 
kompetenser och bidrar till solidaritet. 
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Insatser som utförs av volontärer i alla 
åldrar är av väsentlig vikt för den 
demokratiska utvecklingen, som är en av 
Europeiska unionens grundprinciper, och 
de bidrar till utvecklingen av mänskliga 
resurser och social sammanhållning.

Insatser som utförs av volontärer i alla 
åldrar är av väsentlig vikt för den 
demokratiska utvecklingen, som är en av 
Europeiska unionens grundprinciper. 
Volontärarbetet kan bidra till att enskilda 
individer växer som människor och mår 
bra samt till att samhällena i Europa 
utvecklas harmoniskt med avseende på 
solidaritet, social inklusion och välstånd.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Termen ”volontärarbete” avser alla 
former av volontärarbete, formellt, icke-
formellt eller informellt, som utförs av en 
person av fri vilja, fritt val och fri 
motivation och för vilken betalningen 
saknar betydelse. Det är till gagn för den 
enskilde volontären, gemenskapen och 
samhället i dess helhet. Volontärarbetet 
gör det också möjligt för enskilda och 
föreningar att hantera mänskliga, sociala 
och miljömässiga behov och problem, 
särskilt när det utförs i form av insatser i 
katastrofsituationer som kan beröra hela 
samhället, och det utförs ofta till stöd för 
ett initiativ från en ideell organisation 
eller gemenskap. Volontärarbete ersätter 
inte avlönade yrkesmässiga 
arbetstillfällen men bidrar till samhället 
med ett mervärde genom sina sociala och 
kulturella syften.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I samhällen som genomgår en snabb 
förändring behöver man se till att det finns 
effektiv infrastruktur som stöder 
volontärer så att fler personer kan 
engagera sig i volontärarbete. Det är därför 
av vikt att på gemenskapsnivå stödja 
lärande av varandra och utbyte av bra 
lösningar.

(4) I samhällen som genomgår en snabb 
förändring behöver man se till att det ges 
effektivt stöd till och vidtas åtgärder till 
förmån för volontärarbete så att fler 
personer kan engagera sig i det. Det är 
därför av vikt att på gemenskapsnivå samt 
på nationell, regional och lokal nivå
stödja lärande av varandra och utbyte och 
utveckling av bra lösningar, framförallt 
genom att det inrättas en webbportal.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Volontärverksammhet ingår i ett antal 
gemenskapsprogram som är inriktade på 
rörlighet under volontärverksamhet, till 
exempel Europeiska volontärtjänsten i 
programmet Aktiv ungdom/Ung och Aktiv 
i Europa, programmet för livslångt lärande 
och programmet Ett Europa för 
medborgarna.

(12) Volontärarbete ingår i flera 
gemenskapsprogram och 
gemenskapsnätverk som är inriktade på 
rörlighet under volontärarbete för 
personer i alla åldrar, till exempel 
Europeiska volontärtjänsten i programmet 
Aktiv ungdom/Ung och Aktiv i Europa, 
programmet för livslångt lärande och 
programmet Ett Europa för medborgarna.

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det finns en mångfald av 
volontärinsatser runtom i Europa som bör 
bevaras och vidareutvecklas.

(13) Det finns en mångfald av 
volontärinsatser runtom i Europa som bör 
bevaras och vidareutvecklas, bland annat 
genom att det inrättas ett 
gränsöverskridande nätverk för 
volontärorganisationerna i de olika 
medlemsstaterna, så att vi får en 
stadigvarande plattform för utbyte av 
erfarenheter och exempel på bästa 
lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

År 2011 ska utses till Europeiska året för 
volontärarbete (nedan kallat 
”Europeiska året”).

År 2011 ska utses till Europeiska året för 
volontärarbete för främjande av aktivt 
medborgarskap (nedan kallat 
”Europeiska året”).

(Detta ändringsförslag berör hela 
rättsakten under behandling. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska årets övergripande mål blir att 
uppmuntra och stödja, särskilt genom 
utbyte av erfarenheter och bra lösningar, de 
insatser som görs av medlemsstaterna,
lokala och regionala myndigheter samt det 
civila samhället, för att införa
förutsättningar som främjar volontärarbete 
i Europeiska unionen.

Europeiska årets övergripande mål ska vara 
att uppmuntra och stödja – särskilt genom 
utbyte av erfarenheter och goda lösningar –
de insatser som görs av gemenskapen,
medlemsstaterna samt lokala och regionala 
myndigheter för att skapa förutsättningar 
för det civila samhället som främjar 
volontärarbete i Europeiska unionen och 
för att öka volontärarbetets synlighet i 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Öka medvetenheten om volontärarbetets 
värde och vikt: Öka den allmänna 
medvetenheten om vikten av 
volontärarbete som ett uttryck för 
samhällsengagemang och ett exempel på 
mellanmänsklig verksamhet och om hur 
det bidrar till harmonisk 
samhällsutveckling och ekonomisk
sammanhållning, som alla medlemsstater 
är angelägna om.

4. Öka medvetenheten om volontärarbetets 
värde och vikt: Öka den allmänna 
medvetenheten om vikten av 
volontärarbete som ett uttryck för 
samhällsengagemang och ett exempel på 
mellanmänsklig verksamhet och om hur 
det bidrar till harmonisk 
samhällsutveckling och social
sammanhållning, som alla medlemsstater 
är angelägna om, samt verka för att 
volontärarbetet ska bli mera attraktivt för 
medborgarna så att de kan delta i 
samhällelig verksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – punktsatserna 2–4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● spridning av resultat av studier och 
forskning kopplade till ämnet,
● konferenser, evenemang och initiativ för 
att främja debatter och framhäva vikten av 
volontärarbetets betydelse och värde, samt 
uppmärksamma volontärernas insatser,

konferenser, evenemang och initiativ för 
att främja dialogen och framhäva vikten av 
volontärarbetets betydelse och värde, samt 
främja transnationella nätverk som tar 
sikte på en aktiv debatt,

● informations- och PR-kampanjer för att 
sprida de viktigaste budskapen.

● informations- och PR-kampanjer för att
sprida de viktigaste budskapen,
● inrättande av en europeisk databas för 
berörda parter och organisationer inom 
något verksamhetsområde för 
volontärarbetet.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska se till att detta organ 
på ett vederbörligt sätt engagerar en bred 
skala intressenter på nationell, regional och 
lokal nivå.

Varje medlemsstat ska se till att detta organ 
på ett vederbörligt sätt engagerar en bred 
skala intressenter på nationell, regional och 
lokal nivå, särskilt vid arbetet med de 
nationella arbetsprogrammen/åtgärderna 
samt, när så är lämpligt, vid 
genomförandet av det europeiska året.

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Budgeten för genomförandet av detta 
beslut under tiden 
1 januari 2011-31 december 2011 är 
6000000 euro.

1. Budgeten för genomförandet av detta 
beslut under tiden 
1 januari 2011-31 december 2011 är 
10000000 euro.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Bilaga – del A – led 1 – punktsatserna

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● högprofilsvenemang och forum för 
utbyte av erfarenheter och bra lösningar,

● högprofilsevenemang och forum för 
utbyte av erfarenheter och bra lösningar, 
varvid vänorts- och rörlighetsprogram ska 
prioriteras,

● tävlingar (med eller utan priser),
● samarbete med den privata sektorn, 
radio- och TV-bolag och andra medier som 
partner för spridning av information om 
Europeiska året för volontärarbete,

● samarbete med den privata sektorn, 
radio- och TV-bolag och andra medier som 
partner för spridning av information om 
volontärarbete och det europeiska året,

● framställning av material och verktyg för 
medierna som finns tillgängliga i hela 
gemenskapen för att främja allmänhetens 
intresse,

● framställning av material och verktyg för 
medierna som finns tillgängliga i hela 
gemenskapen för att främja allmänhetens 
intresse,

● åtgärder för att uppmärksamma
resultaten och ge mer synlighet åt 
gemenskapens program, system och 
initiativ som bidrar till målen för 
Europeiska året för volontärarbete,

● åtgärder för att uppmärksamma 
resultaten och ge mer synlighet åt 
gemenskapens program, system och 
initiativ som bidrar till målen för det 
europeiska året,

● inrättandet av en webbplats på 
Europaservern med en portal för ledare för 
volontärprojekt för att ge dem handledning 
i gemenskapens olika program och 
initiativ.

● inrättandet av en webbplats på 
Europaservern med en portal för ledare för 
volontärprojekt för att ge dem handledning 
i gemenskapens olika program och initiativ
och fungera som en stadigvarande 



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

SV

plattform för samarbete mellan olika 
berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Bilaga – del A – led 2 – strecksatsen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Undersökningar och studier på 
gemenskapsnivå för att bedöma och 
rapportera om förberedelsen, effektiviteten,
effekterna och den långsiktiga 
övervakningen av Europeiska året för 
volontärarbete.

– Undersökningar och studier på 
gemenskapsnivå för att bedöma och 
rapportera om förberedelsen, effektiviteten
och effekterna av Europeiska året för 
volontärarbete samt lägga grunden för en 
långsiktig övervakning och uppföljning av 
det.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Bilaga – del C – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje nationell samordnare ska lämna in 
en enda ansökan om gemenskapsbidrag.
Ansökan ska innehålla en beskrivning av 
samordnarens arbetsprogram eller 
verksamhet som man söker bidrag till och 
som syftar till att göra PR för Europeiska 
året. Till bidragsansökan ska bifogas en 
detaljerad budget med de sammanlagda 
kostnaderna för de föreslagna initiativen 
eller arbetsprogrammet, och beloppen 
samt källorna till samfinansiering.
Gemenskapens bidrag kan täcka högst 
80% av de sammanlagda kostnaderna.

Varje nationellt samordnande organ ska 
lämna in en enda ansökan om 
gemenskapsbidrag. Ansökan ska innehålla 
en beskrivning av det samordnande 
organets prioriteringar och arbetsprogram 
eller verksamhet som man söker bidrag till 
och som syftar till att göra PR för 
Europeiska året. Till bidragsansökan ska 
bifogas en detaljerad budget med de 
sammanlagda kostnaderna för de 
verksamheter eller det arbetsprogram som 
föreslås, och beloppen samt källorna till 
samfinansiering. Gemenskapens bidrag kan 
täcka högst 65 % av de sammanlagda 
kostnaderna.
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Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Bilaga – del C – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fastställa de 
preliminära belopp som är tillgängliga som 
bidrag för varje nationell samordnare och 
den sista ansökningsdagen. I kriterierna ska 
man ta hänsyn till befolkning, 
levnadskostnader och ett fast belopp per 
medlemsstat som behövs för att garantera 
verksamhet på miniminivå.

Kommissionen ska fastställa de 
preliminära belopp som är tillgängliga som 
bidrag för varje nationellt samordnande 
organ och den sista ansökningsdagen. I 
kriterierna ska man ta hänsyn till 
befolkning, levnadskostader och ett fast 
belopp per medlemsstat som behövs för att 
garantera verksamhet på miniminivå.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Bilaga – del C – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De slutliga belopp som beviljas ska 
fastställas på grundval av enskilda 
bidragsansökningar som lämnas in av de 
nationella samordnande organen.
Gemenskapens samfinansiering får uppgå 
till högst 80 % av de sammanlagda 
bidragsberättigande kostnaderna.

Efter antagandet av detta beslut kommer 
kommissionen att utarbeta ett strategisk 
ramdokument som, utgående från målen i 
artikel 2, kommer att fastställa 
huvudprioriteringarna för genomförandet 
av verksamheter i samband med det 
europeiska året. De slutliga belopp som 
beviljas ska fastställas på grundval av 
prövningen av enskilda 
bidragsansökningar som lämnas in av de 
nationella samordnande organen. Bidraget 
kommer att bero av i vilken utsträckning 
de mål som uppställts i artikel 2 och 
vidareutvecklats i det strategiska 
ramprogrammet har förverkligats i det 
arbetsprogram som framlagts av det 
nationella samordnande organet. 
Kommissionen får vid behov begära 
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ändringar av de bidragsansökningar som 
framlagts av det nationella samordnande 
organet. Gemenskapens samfinansiering 
får uppgå till högst 65 % av de 
sammanlagda bidragsberättigande 
kostnaderna. Under det aktuella året får 
kommissionen begära information om 
hur genomförandet av arbetsprogrammet 
fortskrider och denna information ska på 
begäran tillhandahållas 
Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Bilaga – del C – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande inslag ska ingå i 
arbetsprogrammet eller verksamheten:

Följande inslag ska ingå i 
arbetsprogrammet eller verksamheten:

(a) Möten och evenemang i samband med 
Europeiska årets mål, inbegripet nationella 
evenemang för att inviga och främja det 
europeiska året, få till stånd en 
katalysatoreffekt och tillhandahålla 
utrymme för debatter kring konkreta 
initiativ.

(a) Möten och evenemang i samband med 
Europeiska årets mål, inbegripet nationella 
evenemang för att inviga och främja det 
europeiska året, få till stånd en 
katalysatoreffekt och tillhandahålla 
utrymme för debatter kring konkreta 
initiativ.

(b) Seminarier för att lära av varandra på 
nationell, regional och lokal nivå.

(b) Konferenser och temainriktade
seminarier på nationell, regional och lokal 
nivå som möjliggör ömsesidigt lärande 
och utbyte av goda lösningar,

(c) Informations-, upplysnings- och PR-
kampanjer på nationell, regional och lokal 
nivå, inbegripet organisation av 
prisutdelningar och tävlingar.

(c) Informations- och 
forskningsverksamhet samt studier med 
anknytning till denna, upplysnings- och 
PR-kampanjer på nationell, regional och 
lokal nivå.

(d) Samarbete med medierna. (d) Samarbete med den privata och icke-
statliga sektorn och med medierna för 
spridning av information om det 
europeiska året och för vidtagande av 
åtgärder till förmån för en långsiktig 
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dialog om frågor med anknytning till 
volontärarbete.

Or. en
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MOTIVERING

Den grundläggande principen

Volontärarbetet är en viktig stöttepelare i våra av demokratisk mångfald präglade samhällen. 
Det är ett utslag av aktivt engagemang och stöd. Volontärarbetet omfattar alla slag av formell 
eller informell frivilligverksamhet, som människor ägnar sig åt av egen fri vilja och fritt val 
och som inte motiveras av önskan om att göra ekonomiska vinster. Detta arbete har en 
avsevärd betydelse i våra samhällen. Volontärer verkar inom socialt arbete och undervisning, 
till stöd för miljön eller utvecklingssamarbetet, bedriver kulturell verksamhet, och gör sina 
insatser både i närmiljön och på uppdrag utanför det egna landet. För att högtidlighålla och 
främja engagemanget hos volontärerna och de organisationer som bedriver verksamhet med 
dem och för att klara av de utmaningar som volontärarbetet står inför – såsom ett krympande 
rekryteringsunderlag för volontärer eller en övergång från engagemang på lång sikt till 
specifika projekt på kort sikt – bör detta initiativ om ett europeiskt år för volontärarbete hälsas 
med tillfredsställelse.

Grundtanken bakom alla ”europeiska år” är att öka allmänhetens medvetenhet om något ämne 
eller någon sak och få med de berörda partnerna i olika evenemang på europeisk nivå eller i 
medlemsstaterna. I konsekvens med detta går förslaget till beslut väsentligen ut på att det ska 
inrättas en verksamhetsram där de verksamheter som har anknytning till året i fråga kan 
genomföras, framförallt med tanke på anslagsfördelningen ur budgeten. Därför syftar 
förslaget ingalunda till att lagstifta om volontärarbete, volontärer eller organisationer som 
arbetar med dem, varken beträffande deras roll i samhället eller om olika juridiska och 
ekonomiska villkor, som starkt skiljer sig i olika medlemsstater.

Europaparlamentet hade i en förklaring 2008 bett att det skulle utlysas ett europeiskt år för 
volontärarbetet1. Kommissionen lade i juni 2009 fram ett förslag om detta. För budgeten för 
2010 planerar kommissionen en förberedande åtgärd som ska bana väg för året självt.

Rättslig grund och förfaranden

Kommissionen har valt artikel 308 i FEG som rättslig grund för detta initiativ. I artikeln 
förutsätts samrådsförfarandet, där rådet ska vänta tills parlamentet hörts – antingen 
parlamentet därvid uttalar sig för eller emot och antingen parlamentet framlägger ändringar 
eller inte – innan rådet enhälligt kan godta rättsakten. Just i det här fallet påverkas situationen 
starkt av Lissabonfördraget förestående ikraftträdande, något som medför att 
samtyckesförfarandet (den nya artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) 
skulle träda i stället för samrådsförfarandet. Samtyckesförfarandet innebär att parlamentet 
måste godkänna förslaget innan rådet (enhälligt) kan anta den slutliga akten. Skulle 
parlamentet emellertid besluta att rösta ned förslaget kan rättsakten inte antas.

Valet av rättslig grund var långtifrån klart, framförallt eftersom många ”europeiska år” 
tidigare antagits genom medbeslutandeförfarandet. Föredraganden, som inhämtat synpunkter 
från parlamentets rättstjänst, är, efter diskussioner i utskott och efter ett första möte med 

                                               
1 Skriftlig förklaring 0030/2008 av den 15 juli 2008.
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Sveriges ordförandeskap, benägen att godta artikel 308 som rättslig grund för denna rättsakt 
och för närvarande gå med på att samrådsförfarandet tillämpas. Orsaken till detta är 
framförallt att alla andra artiklar i fördraget ofrånkomligen skulle medföra att åtgärden finge 
ett snävare tillämpningsområde. Följden skulle i så fall bli att man inte skulle kunna hantera 
alla aspekter på volontärarbete, utan blev tvungen att inskränka sig, exempelvis till 
volontärarbetet inom undervisningen. Detta kan inte ligga i parlamentets intresse.

Mål, genomförandestruktur och budget

Budgeten uppgår i detta skede till 6 miljoner euro. Andra EU-program kan tas i anspråk för 
finansiering av ytterligare verksamheter. För den förberedande åtgärden för 2010 har 
2 miljoner euro budgeterats, men det finns ingen formell koppling mellan dessa bägge.

Fyra mål har uppställts, vilka förslaget eftersträvar att ska uppnås:
1. Skapa en miljö som gynnar volontärarbete.
2. Höja kvaliteten på volontärarbetet genom att ge handlingskraft åt volontärorganisationerna.
3. Erkänna volontärarbetet.
4. Öka medvetenheten om volontärarbetets vikt.

För att dessa mål ska nås bör vissa verksamheter genomföras, nämligen:
 Utbyte av erfarenheter och bra lösningar.
 Studier och forskning.
 Konferenser och evenemang för att främja debatter och öka medvetenheten om 

volontärarbetets betydelse.
 Informations- och PR-kampanjer.

Dessa initiativ bör utföras på gemenskapsnivå och i medlemsstaterna (på nationell, regional 
och lokal nivå).

För att medverkan från medlemsstaternas sida ska tillförsäkras och deras verksamheter 
samordnas med verksamheten på EU-nivå bör varje medlemsstat inrätta ett nationellt 
samordnande organ, för samordning av verksamheten i medlemsstaterna. Det 
nationella organet förutsätts utarbeta ett arbetsprogram eller en handlingsplan. Det ska få 
samfinansiering från EU i förhållande till medlemsstatens invånarantal, levnadskostnader och 
arbetsprogram. I fråga om nationella initiativ kan upp till 80 procent av de sammanlagda 
kostnaderna samfinansieras. Detta är den maximala samfinansiering som 
EU:s budgetförordning tillåter.

Ändringsförslag framlagda av föredraganden:

Budgeten (art. 7)
Det räcker inte med 6 miljoner euro för att man ska uppnå målen (Europeiska året för 
bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010 har en budget på 17 miljoner euro). 
Att verksamheten kan finansieras med medel från andra program innebär att dessa program 
skulle gå miste om medel som skulle kunna användas på annat håll. För att året ska få större 
verkan måste budgeten därför ökas till 10 miljoner euro.
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Målen (art. 2)
Det bör framhävas att året också är till för att skapa ökad medvetenhet om hur viktigt 
volontärarbetet är för samhällena i Europa. Likaså bör det framgå klarare att året också syftar 
till att få volontärverksamheten att framstå som mera attraktiv.

Initiativen (art. 3)
Föredraganden vill inte prioritera spridningen av studier, särskilt som kommissionen står i 
begrepp att offentliggöra en viktig studie av volontärarbetet redan vid utgången av 2009. 
Pengarna bör i stället gå till att inrätta en databas för volontärer och volontärorganisationer 
som ska vara interaktiv och tillgänglig för alla berörda parter och finnas kvar efter temaårets 
slut, så att den skulle bli en referenskälla för intresserade människor och organisationer 
runtom i EU.

Det nationella samordnande organets roll och fastställandet av nationella initiativ (art 4, 
bilaga)

EU kommer att samfinansiera nationella initiativ. I gengäld kan medlemsstaterna förväntas 
rätta sig efter de mål som fastställts i detta beslut. Hittills är definitionen av medlemsstaternas 
initiativ rätt lösligt formulerad. Bilagan måste därför förbättras genom att byggas ut med 
klarare regler för vilka verksamheter i medlemsstaterna som är tänkta att samfinansieras.
Det nationella samordnande organet kommer att ha ansvaret för att EU-medlen kommer fram 
till de nationella initiativen och för samordning av de nationella initiativen. Organet ska 
framlägga ett arbetsprogram för kommissionen. Det här arbetsprogrammet bör bedömas 
ordentligt innan det fattas några slutgiltiga beslut om bidragets storlek. Det bör också 
tillförsäkras att det nationella samordnande organet samarbetar med de berörda parterna redan 
på planeringsstadiet. Dessutom bör rapporteringen förstärkas, i all synnerhet som det inte 
föreskrivits något om kommittéförfarande i detta skede.

Den maximala samfinansieringsandelen (bilaga)

EU kan samfinansiera upp till 80 procent av de nationella verksamheterna. Detta är den 
högsta samfinansieringsandel som EU:s budgetföreskrifter tillåter. Om andelen finansiering 
från annat håll än EU ökas skulle flera verksamheter kunna bedrivas. Föredraganden föreslår 
därför att EU:s samfinansiering av nationella verksamheter ska begränsas till 65 procent.

Titeln och skälen

Parlamentets rättstjänst påpekade att det behövs en förstärkt motivering till att artikel 308 
används som rättslig grund och till detta kommer att förslaget måste fås att bättre 
överensstämma med de befogenheter som fördraget ger EU. Därför har ett flertal 
ändringsförslag framlagts för ändring både av titeln och av vissa av skälen.


