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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da se s prostovoljstvom državljani vključujejo v lokalni in čezmejni razvoj, zato 
prostovoljstvo igra vlogo pri spodbujanju aktivnega državljanstva, s čimer se krepita 
kohezija in participativna demokracija;

2. ugotavlja, da prostovoljstvo prispeva k boju proti revščini, saj pomaga k dosegi 
ekonomske in socialne kohezije;

3. poudarja, da prostovoljstvo ne sme nadomestiti plačanega dela;

4. poziva Komisijo, naj v okviru strategije Evropa 2020 razvija in podpira pobude, s katerimi 
bo zagotovila, da bo prostovoljstvo prispevalo k pametni, trajnostni in vključujoči rasti;

5. poziva Komisijo, naj evropski potni list znanj in spretnosti čim prej postane realnost;

6. poziva Komisijo, naj zagotovi zadostna sredstva za programe v podporo čezmejnemu 
prostovoljnemu delu;

7. predlaga vzpostavitev čezmejnega omrežja prostovoljnih organizacij v različnih državah 
članicah;

8. poziva države članice, naj prostovoljcem zagotovijo pravno varnost, tako da različni 
režimi v različnih državah članicah ne bodo ovirali čezmejnega prostovoljnega dela, ter 
naj zagotovijo boljše obveščanje prostovoljcev v zvezi z njihovimi pravicami ter
regulativnimi in institucionalnimi ureditvami, ki se uporabljajo v različnih državah 
članicah;

9. poziva države članice, naj spodbujajo uporabo časa, ki ga prispevajo prostovoljci, kot 
enakovrednega finančnim prispevkom pri evropskih projektih, zlasti pri čezmejnih 
pobudah;

10. poziva Komisijo, naj države članice spodbuja k sprejetju priročnika Mednarodne 
organizacije dela o merjenju prostovoljnega dela z namenom zagotoviti zanesljive 
primerljive podatke, ki lahko pripomorejo k izboljšanju oblikovanja politik.


