
PA\888699NL.doc PE478.721v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2011/2293(INI)

11.1.2012

ONTWERPADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

aan de Commissie cultuur en onderwijs

over de erkenning en bevordering van grensoverschrijdend vrijwilligerswerk in 
de EU
(2011/2293(INI))

Rapporteur: Marian Harkin



PE478.721v01-00 2/3 PA\888699NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\888699NL.doc 3/3 PE478.721v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. merkt op dat vrijwilligerswerk burgers betrekt bij lokale en grensoverschrijdende 
ontwikkeling en zodoende van belang is bij het bevorderen van actief burgerschap, 
waardoor cohesie en participatieve democratie worden versterkt;

2. merkt op dat vrijwilligerswerk bijdraagt aan de bestrijding van armoede en helpt bij het 
bereiken van economische en sociale cohesie;

3. benadrukt dat vrijwilligerswerk betaald werk niet mag vervangen;

4. verzoekt de Commissie om, in het kader van "Europa 2020", initiatieven te ontwikkelen 
en te ondersteunen om ervoor te zorgen dat vrijwilligerswerk bijdraagt aan slimme, 
duurzame en inclusieve groei;

5. verzoekt de Commissie om het "European Skills Passport" zo snel mogelijk te 
verwezenlijken;

6. vraagt de Commissie om ervoor te zorgen dat afdoende financiering beschikbaar is voor 
programma’s ter ondersteuning van grensoverschrijdend vrijwilligerswerk;

7. stelt voor om een grensoverschrijdend netwerk van vrijwilligersorganisaties in de 
verschillende lidstaten op te richten;

8. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor rechtszekerheid voor vrijwilligers, zodat 
verschillende regelingen in verschillende lidstaten geen hindernis vormen voor 
grensoverschrijdend vrijwilligerswerk, en tevens te zorgen voor betere 
informatievoorziening aan vrijwilligers met betrekking tot hun rechten en de 
regelgevings- en institutionele regelingen die van toepassing zijn in de verschillende 
lidstaten;

9. verzoekt de lidstaten om het gebruik van vrijwilligerstijd als passende financiering voor 
Europese projecten, met name grensoverschrijdende initiatieven, te stimuleren;

10. verzoekt de Commissie om de lidstaten ertoe aan te sporen het Manual on the 
Measurement of Volunteer Work van de IAO goed te keuren, om zo te zorgen voor 
gedegen vergelijkbare gegevens die kunnen helpen om de beleidsvorming te verbeteren.


