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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão da Cultura e da Educação, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Destaca que o voluntariado envolve cidadãos no desenvolvimento local e transfronteiras e, 
por conseguinte, desempenha um papel no incentivo à cidadania ativa, reforçando, assim, 
a coesão e a democracia participativa;

2. Assinala que o voluntariado contribui para o combate à pobreza ao mesmo tempo que 
ajuda a alcançar a coesão social e económica;

3. Salienta que o voluntariado não deve ser um substituto para o trabalho remunerado;

4. Insta a Comissão, no contexto da Estratégia Europa 2020, a desenvolver e apoiar 
iniciativas que visem assegurar que o voluntariado contribui para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo;

5. Insta a Comissão a converter, o mais brevemente possível, o Passaporte Europeu de 
Competências numa realidade;

6. Exorta a Comissão a assegurar que serão providenciados fundos suficientes para 
programas de apoio ao voluntariado transfronteiras;

7. Propõe a criação de uma rede transfronteiras de organizações de voluntariado nos vários 
Estados-Membros;

8. Insta os Estados-Membros a garantir a segurança jurídica dos voluntários, de modo a que 
diferentes regimes em diferentes Estados-Membros não constituam entraves ao 
voluntariado transfronteiras, e também a assegurar uma melhor prestação de informações 
aos voluntários relacionadas com os seus direitos e as disposições regulamentares e 
institucionais em vigor nos vários Estados-Membros;

9. Exorta os Estados-Membros a promover o recurso ao voluntariado a título de fundo de 
contrapartida para projetos europeus, nomeadamente iniciativas transfronteiras;

10. Insta a Comissão a incentivar os Estados-Membros a adotar o manual da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) sobre a avaliação do voluntariado com vista a assegurar 
dados comparáveis sólidos que possam apoiar a elaboração de políticas.


