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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że wolontariat polega na angażowaniu obywateli w rozwój lokalny 
i transgraniczny, i w związku z tym sprzyja zwiększeniu aktywności obywatelskiej, co 
z kolei przyczynia się do wzmocnienia spójności i demokracji uczestniczącej;

2. zwraca uwagę, że wolontariat przyczynia się do walki z ubóstwem przy jednoczesnym 
wsparciu dążenia do osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej;

3. podkreśla, że wolontariat nie powinien zastępować pracy zarobkowej;

4. w kontekście strategii „Europa 2020” wzywa Komisję do opracowania i wsparcia 
inicjatyw mających na celu zapewnienie, że wolontariat przyczynia się do inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu;

5. wzywa Komisję do jak najszybszego urzeczywistnienia europejskiego paszportu 
umiejętności;

6. zwraca się do Komisji o zapewnienie odpowiedniego finansowania programów 
wspierających wolontariat transgraniczny;

7. proponuje utworzenie transgranicznej sieci organizacji wolontariackich w różnych 
państwach członkowskich;

8. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wolontariuszom pewności prawa, tak aby 
różne  systemy panujące w różnych państwach członkowskich nie utrudniały 
funkcjonowania wolontariatu transgranicznego, oraz do zapewnienia lepszego 
informowania wolontariuszy o przysługujących im prawach oraz o porozumieniach 
regulacyjnych i instytucjonalnych obowiązujących w różnych państwach członkowskich;

9. wzywa państwa członkowskie do propagowania wykorzystania czasu przeznaczanego na 
działalność wolontariacką jako formy współfinansowania projektów europejskich, 
a w szczególności inicjatyw transgranicznych;

10. wzywa Komisję, by zachęcała państw członkowskich do przyjęcia wydanego przez MOP 
Podręcznika pomiaru pracy wolontariuszy w celu zapewnienia dostarczania pewnych 
i porównywalnych danych, co może przyczynić się do poprawy procesu kształtowania 
polityki.


