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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, ως καθ’ ύλην αρμόδια, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. Σημειώνει ότι ο εθελοντισμός εμπλέκει τους πολίτες στην ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο 
και σε διασυνοριακό επίπεδο και, συνεπώς, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη 
συνοχή και τη συμμετοχική δημοκρατία.

2. Σημειώνει ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει επίσης στην καταπολέμηση της φτώχειας, ενώ 
παράλληλα συντείνει στην επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

3. Τονίζει ότι ο εθελοντισμός δεν πρέπει να υποκαθιστά την αμειβόμενη εργασία.

4. Καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», να αναπτύξει και να 
στηρίξει πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει στην έξυπνη, 
αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

5. Καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων το 
συντομότερο δυνατόν.

6. Ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι χορηγείται επαρκής χρηματοδότηση σε 
προγράμματα στήριξης του διασυνοριακού εθελοντισμού.

7. Προτείνει τη σύσταση ενός διασυνοριακού δικτύου εθελοντικών οργανώσεων σε διάφορα 
κράτη μέλη.

8. Καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του δικαίου για τους εθελοντές, έτσι 
ώστε τα διάφορα ισχύοντα καθεστώτα στα κράτη μέλη να μην αποτελούν εμπόδιο στην 
προώθηση του διασυνοριακού εθελοντισμού, καθώς και την παροχή καλύτερης 
ενημέρωσης στους εθελοντές όσον αφορά τα δικαιώματά τους και τις σχετικές 
ρυθμιστικές και θεσμικές διατάξεις που ισχύουν στα διάφορα κράτη μέλη.

9. Καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση του εθελοντικού χρόνου ως 
αντισταθμιστικής χρηματοδότησης για ευρωπαϊκά έργα, κυρίως για διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.

10. Καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν το έγγραφο οδηγιών 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τη μέτρηση της εργασίας σε 
εθελοντική βάση για να εξασφαλίσει την παροχή ικανοποιητικών και συγκρίσιμων 
στοιχείων τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικής.


