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Τροπολογία 12
Salvatore Caronna

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στις ταχέως μεταβαλλόμενες κοινωνίες 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα της υποδομής για την 
υποστήριξη του εθελοντισμού, ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερα άτομα 
να συμμετέχουν σε εθελοντικές 
δραστηριότητες. Επομένως, είναι 
σημαντική η υποστήριξη της 
αλληλοδιδαχής από ομολόγους και της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών σε 
κοινοτικό επίπεδο.

(4) Στις ταχέως μεταβαλλόμενες κοινωνίες 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα της υποδομής για την 
υποστήριξη του εθελοντισμού, ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερα άτομα 
να συμμετέχουν σε εθελοντικές 
δραστηριότητες. Επομένως, είναι 
σημαντική η υποστήριξη της 
αλληλοδιδαχής από ομολόγους και της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών σε 
κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με τη 
θέσπιση αποτελεσματικών συστημάτων 
συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ 
εθελοντικών οργανώσεων.

Or. en

Τροπολογία 13
Seán Kelly

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Στη Λευκή Βίβλο της για τον
Αθλητισμό της 11ης Ιουλίου 2007 
(COM(2007)0391), η Επιτροπή τόνιζε ότι 
οι εθελοντικές οργανώσεις που μετέχουν 
σε αθλητικές δραστηριότητες παρέχουν 
πολλές ευκαιρίες ανεπίσημης 
εκπαίδευσης που θα πρέπει να 
αναγνωριστούν και να βελτιωθούν. Ο
αθλητισμός παρέχει επίσης ελκυστικές
δυνατότητες για τη δέσμευση και τη
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συμμετοχή νέων στην κοινωνία και 
μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στο 
να συμβάλλει στην αποτροπή των 
ανθρώπων από την παραβατικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αθλητισμός, ιδιαιτέρως δε σε τοπικό επίπεδο, αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς φορείς 
εθελοντικής δραστηριότητας στην ΕΕ. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει η δέουσα αναγνώριση
του ρόλου που διαδραματίζει ο αθλητισμός στην προώθηση του εθελοντισμού, και η Επιτροπή 
θα πρέπει να του δώσει προτεραιότητα στη Λευκή Βίβλο της για τον Αθλητισμό.

Τροπολογία 14
Salvatore Caronna

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Ο εθελοντισμός αποτελεί ουσιώδες 
στοιχείο για την προώθηση μιας ενεργού 
ιδιότητας του πολίτη, την ανάπτυξη της 
κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση 
της αλληλεγγύης. Ωστόσο, ο εθελοντισμός
και οι εθελοντικές δραστηριότητες δεν θα
πρέπει να υποκαταστήσουν την 
αμειβόμενη εργασία.

Or. en

Τροπολογία 15
Seán Kelly

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Υπάρχουν διάφορες εθελοντικές 
δραστηριότητες στην Ευρώπη οι οποίες 
πρέπει να διατηρηθούν και να 

(13) Υπάρχουν διάφορες εθελοντικές 
δραστηριότητες στην Ευρώπη οι οποίες 
πρέπει να διατηρηθούν και να 
αναπτυχθούν περαιτέρω, μεταξύ άλλων με 
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αναπτυχθούν περαιτέρω. τη δημιουργία διασυνοριακού δικτύου 
των εθελοντικών οργανώσεων στα 
διάφορα κράτη μέλη, ώστε να υπάρχει 
μια μόνιμη πλατφόρμα ανταλλαγής 
εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία μόνιμων διασυνοριακών δικτύων στον τομέα του εθελοντισμού θα μπορούσε να
αποτελέσει ένα από τα βιώσιμα κληροδοτήματα του Ευρωπαϊκού Έτους.

Τροπολογία 16
Catherine Bearder

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ 
δύο ειδών εθελοντισμού. Το πρώτο είδος
ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη και από 
τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ως 
αμειβόμενη εργασία, με αμοιβή συνήθως 
χαμηλότερη από τις συνήθεις αμοιβές, για 
μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Το
δεύτερο είδος αφορά μη αμειβόμενη
εργασία με δικαίωμα στην επιστροφή 
εξόδων. Το Ευρωπαϊκό Έτος
Εθελοντισμού θα πρέπει να παρέχει την
ευκαιρία να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη 
να διασαφήσουν τη νομοθεσία τους όσον 
αφορά τα δύο είδη εθελοντισμού, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η πρακτική 
της εθελοντικής δραστηριότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).
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Τροπολογία 17
Catherine Bearder

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Εντούτοις, οι δυνατότητες του 
εθελοντισμού δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη 
πλήρως. Το ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 
θα δώσει την ευκαιρία να αποδειχθεί, σε 
ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, ότι ο εθελοντισμός 
προάγει την ενεργό ιδιότητα του πολίτη. 
Μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση των 
πολιτών ότι ανήκουν στην κοινωνία και τη 
δέσμευσή τους σε αυτήν σε όλα τα επίπεδα 
– τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό.

(15) Εντούτοις, οι δυνατότητες του 
εθελοντισμού δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη 
πλήρως. Το ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 
θα δώσει την ευκαιρία να αποδειχθεί, σε 
ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, ότι ο εθελοντισμός 
προάγει την ενεργό ιδιότητα του πολίτη. 
Μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση των
πολιτών ότι ανήκουν στην κοινωνία και τη
δέσμευσή τους σε αυτήν σε όλα τα επίπεδα
– τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και
ευρωπαϊκό – και να καταπολεμήσει τις 
διακρίσεις, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους ξένους που βρίσκονται σε κάθε 
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που το καθεστώς τους δεν τους 
επιτρέπει να αναλάβουν αμειβόμενη 
εργασία, να ασκούν αμειβόμενη εργασία 
για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή να 
ασκούν μη αμειβόμενη εργασία. Τούτο θα
διευκολύνει, με τη σειρά του, τη σχέση
μεταξύ ευρωπαίων πολιτών και ξένων
που ζουν στην κοινότητά τους σε ένα 
επίσημο και εποικοδομητικό πλαίσιο, 
κάτι που θα συμβάλει στην αποτροπή της 
διάδοσης της ξενοφοβίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ο εθελοντισμός έχει ως στόχο του την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη, τότε
πρέπει να χρησιμεύσει για την καταπολέμηση των διακρίσεων και συνεπώς όλοι όσοι διαμένουν
σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων υπηκόων 
τρίτων χωρών και χωρών που δεν έχουν εταιρικές σχέσεις με την ΕΕ. Οι θετικές ανταλλαγές
μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν σε κράτη μέλη της ΕΕ θα
βοηθήσουν στο να αποτραπεί η διάδοση του ρατσισμού στις κοινότητες αυτές και να ενισχυθεί η 
αλληλεγγύη μεταξύ των κατοίκων τους, είτε είναι ευρωπαίοι πολίτες είτε όχι.
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Τροπολογία 18
Catherine Bearder

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ενίσχυση των μέσων των εθελοντικών 
οργανώσεων και βελτίωση της ποιότητας 
του εθελοντισμού – να διευκολυνθεί ο 
εθελοντισμός και να ενθαρρυνθούν η 
δικτύωση, η κινητικότητα, η συνεργασία 
και οι συνέργειες ανάμεσα στις 
εθελοντικές οργανώσεις και άλλους τομείς 
στο πλαίσιο της ΕΕ.

2. Ενίσχυση των μέσων των εθελοντικών 
οργανώσεων και βελτίωση της ποιότητας 
του εθελοντισμού – να διευκολυνθεί ο 
εθελοντισμός και να ενθαρρυνθούν η 
δικτύωση, η κινητικότητα, η συνεργασία 
και οι συνέργειες ανάμεσα στις 
εθελοντικές οργανώσεις και άλλους τομείς 
στο πλαίσιο της ΕΕ. Το καθήκον μέριμνας
που έχουν οι εθελοντικές οργανώσεις
έναντι των εθελοντών τους, θα πρέπει να
νομοθετηθεί και να περιλαμβάνει την
κατάλληλη προστασία - ασφάλιση, 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
- καθώς και την κατάρτιση των 
εθελοντών που εργάζονται σε αυτές τις 
οργανώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συχνά, οι εθελοντές δεν θεωρούνται εργαζόμενοι και δεν αναγνωρίζεται κανένα κόστος στην
εργασία που παρέχουν, ιδίως όταν κάνουν αίτηση χρηματοδοτικής στήριξης, παρόλο που οι 
οργανώσεις έχουν το καθήκον να εκπαιδεύουν καταλλήλως και να προστατεύουν τα άτομα 
αυτά. Οι οργανώσεις και οι κοινότητες που επωφελούνται από την αλτρουιστική τους στάση θα 
πρέπει να αναγνωρίζουν την πραγματική αξία τους και να τους παρέχουν στήριξη.

Τροπολογία 19
Catherine Bearder

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανταμοιβή και αναγνώριση των 
εθελοντικών δραστηριοτήτων - να 
ενθαρρυνθεί η παροχή κατάλληλων 
κινήτρων για τα άτομα, τις επιχειρήσεις 

3. Ανταμοιβή και αναγνώριση των 
εθελοντικών δραστηριοτήτων - να 
επιβλεφθεί η εισαγωγή κατάλληλων 
κινήτρων για τα άτομα, τις επιχειρήσεις 
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και τις οργανώσεις ανάπτυξης του 
εθελοντισμού και να επιτευχθεί πιο 
συστηματική αναγνώριση του 
εθελοντισμού από τους υπευθύνους για τη 
χάραξη πολιτικής, τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και τους εργοδότες 
όσον αφορά τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες που αποκτώνται στο πλαίσιο 
του εθελοντισμού.

και τις οργανώσεις ανάπτυξης του 
εθελοντισμού. Για τα άτομα, τούτο
περιλαμβάνει την πιστοποίηση της πείρας
και την αναγνώριση τις ισοτιμίας με 
σκοπό την κατάρτιση και την αναζήτηση 
εργασίας, με την εισαγωγή συστήματος 
πανευρωπαϊκής πιστοποίησης προσόντων 
και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω 
του εθελοντισμού. Έτσι θα καθιερωθεί 
μια πιο συστηματική αναγνώριση του
εθελοντισμού από τους υπευθύνους για τη 
χάραξη πολιτικής, τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και τους εργοδότες.
Τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίζουν 
την οικονομική συμβολή την οποία 
παρέχει στην κοινωνία ο εθελοντισμός, 
εξαιρώντας τις εθελοντικές οργανώσεις 
από την καταβολή ΦΠΑ για τα αγαθά που 
αγοράζουν με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναγνωριστεί η εργασία των εθελοντών μέσω της πιστοποίησης των προσόντων που 
αποκτούν. Μια πιστοποίηση αξίας, αναγνωρισμένη σε ολόκληρη την Ένωση, με ένα σύστημα
βαθμών που θα βασίζεται στη διάρκεια της υπηρεσίας, το επίπεδο ευθύνης των καθηκόντων
που ανέλαβαν και των προσόντων που απαιτήθηκαν - και τα οποία αποκτήθηκαν - σε κάποια 
θέση, θα διευκολύνει αυτούς που αφιερώνουν τον χρόνο τους στον τομέα του εθελοντισμού να 
μετατρέψουν τη συμβολή αυτή σε πλεονέκτημα το οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν αργότερα 
κατά την αναζήτηση αμειβόμενης εργασίας. Η εξαίρεση των εθελοντικών οργανώσεων από τον
ΦΠΑ θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη του εθελοντισμού.

Τροπολογία 20
Seán Kelly

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανταμοιβή και αναγνώριση των 
εθελοντικών δραστηριοτήτων - να 
ενθαρρυνθεί η παροχή κατάλληλων 
κινήτρων για τα άτομα, τις επιχειρήσεις 

3. Ανταμοιβή και αναγνώριση των 
εθελοντικών δραστηριοτήτων - να 
ενθαρρυνθεί η παροχή κατάλληλων 
κινήτρων για τα άτομα, τις επιχειρήσεις, 
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και τις οργανώσεις ανάπτυξης του 
εθελοντισμού και να επιτευχθεί πιο 
συστηματική αναγνώριση του
εθελοντισμού από τους υπευθύνους για τη 
χάραξη πολιτικής, τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και τους εργοδότες 
όσον αφορά τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες που αποκτώνται στο πλαίσιο 
του εθελοντισμού.

τις αθλητικές ενώσεις και τις οργανώσεις 
ανάπτυξης του εθελοντισμού και να 
επιτευχθεί πιο συστηματική αναγνώριση 
του εθελοντισμού από τους υπευθύνους για 
τη χάραξη πολιτικής, τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και τους εργοδότες 
όσον αφορά τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες που αποκτώνται στο πλαίσιο 
του εθελοντισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει η δέουσα αναγνώριση του κεντρικού ρόλου των αθλητικών οργανώσεων σε
τοπικό επίπεδο ως κινητήριων μοχλών εθελοντικής δραστηριότητας.

Τροπολογία 21
Seán Kelly

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αξία 
και τη σημασία του εθελοντισμού – να 
ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για τη
σημασία του εθελοντισμού ως έκφρασης 
της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά η 
οποία συμβάλλει στην υλοποίηση στόχων 
που ενδιαφέρουν όλα τα κράτη μέλη, όπως 
είναι η αρμονική κοινωνική ανάπτυξη και 
η οικονομική συνοχή.

4. Ευαισθητοποίηση όσον αφορά την
κοινωνική και οικονομική αξία και τη 
σημασία του εθελοντισμού – να 
ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για την 
κοινωνική και οικονομική σημασία του 
εθελοντισμού ως έκφρασης της 
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά η 
οποία συμβάλλει στην υλοποίηση στόχων 
που ενδιαφέρουν όλα τα κράτη μέλη, όπως 
είναι η αρμονική κοινωνική ανάπτυξη και
η κοινωνική και οικονομική συνοχή, και 
να προωθηθούν οι εθελοντικές 
δραστηριότητες ώστε να καταστούν πιο 
ελκυστικές για τους πολίτες, δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα να αρχίσουν να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες που 
αφορούν τους πολίτες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εν συνεχεία της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαρτίου 2008 σχετικά με τη
συμβολή του εθελοντισμού στην κοινωνική και οικονομική συνοχή, πρέπει να αναγνωριστεί 
δεόντως τόσο η κοινωνική όσο και η οικονομική σημασία της εν λόγω δραστηριότητας.

Τροπολογία 22
Salvatore Caronna

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αξία 
και τη σημασία του εθελοντισμού – να 
ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για τη 
σημασία του εθελοντισμού ως έκφρασης 
της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά η 
οποία συμβάλλει στην υλοποίηση στόχων 
που ενδιαφέρουν όλα τα κράτη μέλη, όπως 
είναι η αρμονική κοινωνική ανάπτυξη και 
η οικονομική συνοχή.

4. Ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αξία 
και τη σημασία του εθελοντισμού – να 
ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για τη 
σημασία του εθελοντισμού ως έκφρασης 
της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά η
οποία συμβάλλει στην υλοποίηση στόχων 
που ενδιαφέρουν όλα τα κράτη μέλη, όπως 
είναι η αρμονική κοινωνική ανάπτυξη και 
η οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Or. en

Τροπολογία 23
Catherine Bearder

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τίμηση και προώθηση της 
διαφορετικότητας μεταξύ των πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παίρνουν 
μέρος σε εθελοντικές δραστηριότητες -
Αντιμετώπιση των κοινώς διαδεδομένων 
στερεοτύπων περί "εθελοντών", ούτως 
ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τη διαφορετικότητα των 
συμμετεχόντων που συμμετέχουν σε 
εθελοντικές δραστηριότητες ανά την 
Ευρώπη και να ενθαρρυνθούν οι πολίτες 
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όλων των προελεύσεων, όλων των φυλών, 
όλων των προσόντων και ικανοτήτων και 
όλων των ηλικιών, να λαμβάνουν μέρος 
σε εθελοντικές δραστηριότητες στην 
κοινότητά τους, και να προωθηθεί ο 
εθελοντισμός ως μια δραστηριότητα 
ανοικτή σε όλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθιερωμένο στερεότυπο του "εθελοντή"- που εκλαμβάνεται συχνά ως ένα πρόσωπο μιας
συγκεκριμένης ηλικίας και φύλου - εμποδίζει πολλούς ανθρώπους από το να φανταστούν τους
εαυτούς τους ως δυνητικούς εθελοντές και να αναζητήσουν ευκαιρίες εθελοντικής εργασίας στις 
κοινότητές τους. Η ανατροπή των στερεοτύπων αυτών και η αύξηση της γνώσης των ανθρώπων
για το τι σημαίνει εθελοντής και εθελοντική εργασία - εν μέρει μέσω διεθνών συγκρίσεων - θα 
πρέπει να αποτελέσουν βασικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού.

Τροπολογία 24
Seán Kelly

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στο άρθρο 2 περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίες 
συνδέονται με τους στόχους του 
ευρωπαϊκού έτους:

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στο άρθρο 2 περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίες 
συνδέονται με τους στόχους του 
ευρωπαϊκού έτους:

 ανταλλαγή εμπειρίας και ορθών 
πρακτικών·

 ανταλλαγή εμπειρίας και ορθών 
πρακτικών·

 διάδοση των αποτελεσμάτων των 
σχετικών μελετών και της έρευνας·

 συνέδρια, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες 
με σκοπό την προώθηση του διαλόγου, την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία
και την αξία του εθελοντισμού, καθώς και 
την επιβράβευση των προσπαθειών των 
εθελοντών·

 συνέδρια, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες 
με σκοπό την προώθηση του διαλόγου, την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία 
και την αξία του εθελοντισμού, καθώς και 
την ενθάρρυνση διεθνικών δικτύων με 
στόχο την ενεργό συζήτηση·
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 εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής 
για τη διάδοση των βασικών μηνυμάτων.

 εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής 
για τη διάδοση των βασικών μηνυμάτων·
• δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης 
δεδομένων των ενδιαφερομένων και των 
οργανώσεων που συμμετέχουν σε 
εθελοντικές δραστηριότητες·
• αξιοποίηση συνεργειών με άλλους
τομείς δράσης της ΕΕ, όπως η Νεολαία 
σε Δράση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και ο αθλητισμός, προκειμένου να 
προαχθεί η ιδιότητα του ενεργού πολίτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάδοση των μελετών δεν θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, ιδίως με βάση το γεγονός ότι
η Επιτροπή ετοιμάζεται να δημοσιεύσει σημαντική μελέτη για τν εθελοντισμό στα τέλη του 2009. 
Αντ' αυτού, τα κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για 
τους εθελοντές και τις εθελοντικές οργανώσεις. Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να αναζητηθούν 
συνέργειες με άλλες πρωτοβουλίες και προγράμματα της ΕΕ, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Έτος 
να έχει τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο.

Τροπολογία 25
Salvatore Caronna

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 1η παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 ανταλλαγή εμπειρίας και ορθών 
πρακτικών·

 ανταλλαγή εμπειρίας και ορθών
πρακτικών ιδίως μέσω αποτελεσματικών 
συστημάτων συνεργασίας και δικτύωσης 
των εθελοντικών οργανώσεων·

Or. en
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Τροπολογία 26
Salvatore Caronna

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 3η παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 συνέδρια, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες 
με σκοπό την προώθηση του διαλόγου, την 
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία 
και την αξία του εθελοντισμού, καθώς και 
την επιβράβευση των προσπαθειών των 
εθελοντών·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 27
Catherine Bearder

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο προϋπολογισμός για την εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε 6000000
ευρώ.

1. Ο προϋπολογισμός για την εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε 13500000
ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για τα τελευταία 5 Ευρωπαϊκά Έτη κυμάνθηκαν από 10 εκατ. 
ευρώ έως 17 εκατ. ευρώ. Ο ποικίλος και τοπικός χαρακτήρας των εθελοντικών οργανώσεων
που είναι διεσπαρμένες σε ολόκληρη την Ευρώπη θέτει σημαντικές προκλήσεις στην οργάνωση 
ενός Πανευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού, πραγματικά ανοικτού σε όλους. Προκειμένου αυτό
το έτος να αποφέρει πραγματικά οφέλη στην κοινωνία των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
και τα διαρκή δίκτυα και σχέδια να είναι ακόμη σε λειτουργία, ο προϋπολογισμός πρέπει να 
αυξηθεί. Το νέο αυτό ποσό αποτελεί ένα μέσο όρο προηγουμένως χορηγηθέντων ποσών.
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Τροπολογία 28
Seán Kelly

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο προϋπολογισμός για την εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε 6000000
ευρώ.

1. Ο προϋπολογισμός για την εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε 10 000000
ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα 6 εκατ. ευρώ δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων (το Ευρωπαϊκό Έτος 2010 για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ενσωμάτωση διαθέτει προϋπολογισμό 17 εκατ. 
ευρώ). Το γεγονός ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άλλα προγράμματα, προκειμένου να
χρηματοδοτηθούν οι δραστηριότητες, θα στερούσε πόρους από τα προγράμματα αυτά, οι οποίοι 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού. Κατά συνέπεια, μια αύξηση του προϋπολογισμού σε
10 εκατ. ευρώ είναι απαραίτητη για να ενδυναμωθεί ο αντίκτυπος του Έτους.

Τροπολογία 29
Seán Kelly

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Τμήμα Α – σημείο 1 – 1η παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 εκδηλώσεις ευρείας προβολής και 
φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειρίας και 
ορθών πρακτικών·

 εκδηλώσεις ευρείας προβολής και 
φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειρίας και 
ορθών πρακτικών, με προτεραιότητες τα 
προγράμματα αδελφοποίησης και 
κινητικότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα αδελφοποίησης και κινητικότητας θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βασικό
σημείο του Ευρωπαϊκού Έτους, αλλά και για να συσφίξουν δεσμούς οι οποίοι θα μπορούσαν να 
οικοδομηθούν στο μέλλον, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η συνέχεια των δράσεων του Έτους.
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Τροπολογία 30
Catherine Bearder

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Παράγραφος Α – υποπαράγραφος 1 – σημείο 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

• μια πανευρωπαϊκή διαφημιστική
εκστρατεία που να αμφισβητεί τα 
παραδοσιακά στερεότυπα περί 
"εθελοντών" και να προβαίνει σε διεθνείς 
συγκρίσεις προκειμένου να καταδείξει την 
ποικιλία του έργου των εθελοντών σε όλη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθιερωμένο στερεότυπο του "εθελοντή"- που εκλαμβάνεται συχνά ως ένα πρόσωπο μιας
συγκεκριμένης ηλικίας και φύλου - εμποδίζει πολλούς ανθρώπους από το να φανταστούν τους
εαυτούς τους ως δυνητικούς εθελοντές και να αναζητήσουν ευκαιρίες εθελοντικής εργασίας στις 
κοινότητές τους. Η ανατροπή των στερεοτύπων αυτών και η αύξηση της γνώσης των ανθρώπων
για το τι σημαίνει εθελοντική εργασία, μέσω μιας πανευρωπαϊκής διαφημιστικής εκστρατείας, 
θα θέσουν υπό αμφισβήτηση τα στερεότυπα αυτά και θα προωθήσουν τον εθελοντισμό σε όλους 
τους ενδιαφερομένους.

Τροπολογία 31
Seán Kelly

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – Παράγραφος Γ – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τελικά ποσά που θα χορηγηθούν 
καθορίζονται με βάση τις ατομικές 
αιτήσεις που υποβάλλονται από τον εθνικό 
συντονιστικό οργανισμό. Το ανώτατο 
ποσοστό της κοινοτικής 
συγχρηματοδότησης ανέρχεται στο 80 %
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Τα τελικά ποσά που θα χορηγηθούν 
καθορίζονται με βάση τις ατομικές 
αιτήσεις που υποβάλλονται από τον εθνικό 
συντονιστικό οργανισμό. Το ανώτατο 
ποσοστό της κοινοτικής 
συγχρηματοδότησης ανέρχεται στο 70 %
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα μπορούσαν να αναληφθούν περισσότερες δραστηριότητες, εάν αυξηθεί η χρηματοδότηση 
που δεν προέρχεται από την ΕΕ.


