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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot, mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. megállapítja, hogy az önkéntesség bevonja a polgárokat a helyi és a határokon átnyúló 
fejlődés folyamatába, ezért szerepet játszik az aktív polgárság előmozdításában, és ezáltal 
a kohézió és a részvételen alapuló demokrácia erősítésében;

2. megállapítja, hogy az önkéntesség hozzájárul a szegénység elleni küzdelemhez, miközben 
segít a gazdasági és társadalmi kohézió megvalósításában;

3. hangsúlyozza, hogy az önkéntesség nem helyettesítheti a fizetett munkát;

4. felhívja a Bizottságot, hogy az Európa 2020 stratégia keretében dolgozzon ki és 
támogasson olyan kezdeményezéseket, amelyek révén biztosítható, hogy az önkéntesség 
hozzájáruljon az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez;

5. felhívja a Bizottságot, hogy minél hamarabb hozza létre az európai készségútlevelet;

6. felkéri a Bizottságot, hogy biztosítson megfelelő finanszírozást a határokon átnyúló 
önkéntességet támogató programokhoz;

7. javasolja, hogy állítsák fel a különböző tagállamok önkéntes szervezeteinek határokon 
átnyúló hálózatát;

8. felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak az önkéntesek jogbiztonságáról annak 
érdekében, hogy a különböző tagállamok eltérő rendszerei ne gördítsenek akadályt a 
határokon átnyúló önkéntesség elé, valamint hogy biztosított legyen az önkéntesek saját 
jogaikkal és a különböző tagállamokban érvényes szabályozási és intézményi feltételekkel 
kapcsolatos eredményesebb tájékoztatása;

9. felhívja a tagállamokat, hogy segítsék elő az önkéntességre fordított idő kihasználását 
azzal, hogy megtalálják az európai uniós projektek, különösen a határokon átnyúló
kezdeményezések finanszírozásának módját;

10. felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezetnek (ILO) az önkéntes munka felméréséről szóló kézikönyvének elfogadására 
annak érdekében, hogy jelentős mennyiségű összehasonlítható adat álljon rendelkezésre, 
amely segítségével javítható lesz a szakpolitikai döntéshozatal.


