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Módosítás 12
Salvatore Caronna

Proposal for a decision
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gyorsan változó társadalmakban 
biztosítani kell az önkéntes infrastruktúrák 
hatékonyságát, hogy több ember számára 
tegyék lehetővé önkéntes tevékenység 
vállalását. Ezért fontos támogatni az 
egymástól való tanulást és a helyes 
gyakorlatok cseréjét közösségi szinten.

(4) A gyorsan változó társadalmakban 
biztosítani kell az önkéntes infrastruktúrák 
hatékonyságát, hogy több ember számára 
tegyék lehetővé önkéntes tevékenység 
vállalását. Ezért fontos támogatni az 
egymástól való tanulást és a helyes 
gyakorlatok cseréjét közösségi, nemzeti, 
regionális és helyi szinten, többek között 
az önkéntes szervezetek közötti 
együttműködést és hálózatépítést szolgáló 
hatékony rendszerek felállítása révén. 

Or. en

Módosítás 13
Seán Kelly

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A sportról szóló, 2007. július 11-én 
kiadott fehér könyvében 
(COM(2007)0391) a Bizottság 
hangsúlyozta, hogy a sporttal kapcsolatos 
tevékenységeket végző önkéntes 
szervezetek számos nem formális oktatási 
lehetőséget kínálnak, amit el kell ismerni 
és meg kell erősíteni. A sport szintén 
vonzó lehetőségeket kínál a fiatalok 
társadalmi szerepvállalása és részvétele 
terén, továbbá előnyös hatása lehet, hogy 
segít eltéríteni a fiatalokat a bűnözéstől.

Or. en
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Indokolás

A sport – különösen a tömegsport szintjén – az önkéntes tevékenységek egyik legalapvetőbb 
gyűjtőterülete az EU-ban. Ennek megfelelően el kell ismerni a sport szerepét az önkéntes 
munkavégzés előmozdításában, és figyelembe kell venni, hogy a Bizottság a sportról szóló 
fehér könyvében elsőbbségi szerepet szánt a sportnak.

Módosítás 14
Salvatore Caronna

Határozatra irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az önkéntesség kulcsszerepet játszik 
az aktív polgári szerepvállalás 
előmozdítása, valamint a civil társadalom 
és a szolidaritás megerősítése terén. Az 
önkéntesség és az önkéntes tevékenységek 
ugyanakkor nem helyettesíthetik a fizetett 
munkát. 

Or. en

Módosítás 15
Seán Kelly

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az önkéntes tevékenységek palettája 
Európa-szerte változatos: ezeket meg kell 
őrizni és tovább kell fejleszteni.

(13) Az önkéntes tevékenységek palettája 
Európa-szerte változatos: ezeket meg kell 
őrizni és tovább kell fejleszteni, többek 
között a különböző tagállamokban 
működő önkéntes egyesületek közötti, 
határokon átnyúló hálózatok létrehozása 
révén, egy olyan állandó platform 
felépítése céljából, amely kereteket biztosít 
a tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréjéhez.
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Or. en

Indokolás

Az önkéntességnek szentelt európai év egyik tartós eredménye lehet az állandó és határokon 
átnyúló hálózatok létrehozása az önkéntes szervezetek között.

Módosítás 16
Catherine Bearder

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Különbséget kell tenni kétféle 
önkéntesség között: az első típusú 
önkéntességet az ENSZ és a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet olyan fizetett 
munkaként határozza meg, amelyet –
gyakorta a szokásosnál alacsonyabb 
fizetésért – nonprofit szervezeteknek 
végeznek. A második típusba az ingyen 
végzett munka tartozik, ahol az önkéntes a 
költségei megtérítésére jogosult. Az 
önkéntesség európai évének alkalmat kell 
szolgáltatnia arra, hogy a tagállamok 
ösztönzést kapjanak e kétféle önkéntesség 
jogi státuszának rendezésére az önkéntes 
munkavállalás megkönnyítése érdekében. 

Or. en

Indokolás

A módosítás mögött nyelvi okok rejlenek. A „megkönnyít” szó jobban visszaadja az előadó 
jelentésében olvasható eredeti francia szöveg üzenetét.
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Módosítás 17
Catherine Bearder

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ennek ellenére az önkéntesség 
potenciálját nem használják ki 
teljeskörűen. Az önkéntesség európai éve 
lehetőséget fog biztosítani annak európai 
kontextusban történő bemutatására, hogy 
az önkéntesség fokozza a civil részvételt. 
Megerősítheti a polgárok az adott
társadalomhoz való tartozásának érzését 
valamennyi – helyi, regionális, nemzeti és 
európai – szinten.

(15) Ennek ellenére az önkéntes munka 
kínálta lehetőségek kihasználtsága még 
mindig nem teljes körű. Az önkéntesség 
európai éve lehetőséget fog biztosítani 
annak európai kontextusban történő 
bemutatására, hogy az önkéntesség fokozza 
a civil részvételt. Megerősítheti a polgárok 
társadalomhoz való tartozásának és iránta 
való elkötelezettségének érzését 
valamennyi – helyi, regionális, nemzeti és 
európai – szinten, és hozzájárulhat a 
megkülönböztetés elleni küzdelemhez, 
mivel minden egyes tagállamban lehetővé 
teszi, hogy a külföldi illetőségűek –
beleértve azokat, akik jogállásuk miatt 
nem vállalhatnak fizetett munkát –
nonprofit szervezeteknél önkéntes munkát 
végezhessenek, vagy térítés nélkül 
foglalkoztathassák őket. Ez elősegíti az 
európai polgárok és a külföldi származású 
lakosok közötti, hivatalos és konstruktív 
keretek között zajló társadalmi érintkezést, 
és hozzájárul az idegengyűlölet 
terjedésének megelőzéséhez.

Or. en

Indokolás

Amennyiben az önkéntesség célja a társadalmi összetartozás erősítése Európában, akkor 
lehetővé kell tennie a megkülönböztetés elleni küzdelmet és ennek megfelelően minden egyes 
tagállam valamennyi lakosa számára elérhetővé kell tenni, beleértve harmadik országok, 
valamint olyan államok polgárait is, amelyek nem partnerei az Európai Uniónak. Az EU 
polgárai és a köztük élő harmadik országbeli állampolgárok közötti pozitív kimenetelű 
társadalmi érintkezés az adott közösségeken belül gátat vethet a rasszizmus terjedésének, és 
fokozza az EU – európai vagy nem európai származású – lakosai közötti szolidaritást.
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Módosítás 18
Catherine Bearder

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az önkéntes szervezetek megerősítése 
és az önkéntesség minőségének javítása –
az önkéntes munka megkönnyítése és a 
hálózatépítés, a mobilitás, az 
együttműködés és az önkéntes szervezetek 
és más ágazatok közötti szinergiák uniós 
szintű ösztönzése.

2. Az önkéntes szervezetek megerősítése 
és az önkéntes munka minőségének 
javítása – az önkéntes munkavállalás
megkönnyítése és a hálózatépítés, a 
mobilitás, az együttműködés és az 
önkéntes szervezetek és más ágazatok 
közötti szinergiák uniós szintű ösztönzése. 
Az önkéntes szervezetek önkéntes 
munkatársaikkal szemben fennálló 
gondoskodási kötelezettségének 
kritériumait jogszabályban kell rögzíteni, 
és azoknak magukban kell foglalniuk a 
megfelelő társadalombiztosítási fedezetet, 
a munkabiztonsági és munka-
egészségügyi követelményeket, valamint 
az e szervezeteknél foglalkoztatott 
önkéntesek képzését.

Or. en

Indokolás

Az önkénteseket gyakran nem munkavállalóként kezelik, és foglalkoztatásukkal 
összefüggésben nem vállalnak költségeket, különösen amikor támogatási kérelmek 
benyújtására kerül sor, jóllehet e szervezeteknek kötelessége megfelelő képzésben és 
védelemben részesíteni az önkénteseket. Az önkéntesek önzetlen szolgálatát hasznosító 
szervezetektől meg kellene követelni, hogy elismerjék az önkéntesek valódi értékét és valódi 
támogatást nyújtsanak a számukra.

Módosítás 19
Catherine Bearder

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az önkéntes tevékenységek 
jutalmazása és elismerése – a megfelelő 

3. Az önkéntes tevékenységek 
jutalmazása és elismerése – a 
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ösztönzők támogatása magánszemélyek, 
vállalatok és önkéntes szervezetek számára, 
továbbá rendszeresebb elismerés kivívása
uniós szinten és a tagállamokban az 
önkéntesség során szerzett készségek és 
kompetenciák számára a politikaalkotók, 
civil társadalmi szervezetek és munkáltatók 
részéről.

magánszemélyeknek, vállalatoknak és 
önkénteseket képző szervezeteknek szánt
megfelelő ösztönzők bevezetésének 
felügyelete. A magánszemélyek esetében 
ez magában foglalja a tapasztalat és az 
egyenértékűség elismerését a képzés és az 
álláskeresés megkönnyítése érdekében, az 
önkéntes munka során szerzett 
készségeket és kompetenciákat igazoló 
páneurópai minősítési rendszer bevezetése 
révén. Ez az önkéntes munkának a 
politikaalkotók, a civil társadalmi 
szervezetek és a munkáltatók általi
rendszeresebb elismerését fogja 
eredményezni uniós szinten és a 
tagállamokban. A tagállamoknak el kell 
ismerniük az önkéntes tevékenységek 
társadalmi szinten jelentkező pénzügyi 
hasznát oly módon, hogy mentesíti az 
önkéntes szervezeteket a célkitűzéseik 
teljesítése érdekében vásárolt termékeket 
terhelő héa befizetése alól.

Or. en

Indokolás

Az önkéntesek munkáját el kell ismerni a tevékenységük során elsajátított készségek igazolása 
révén. Egy olyan, Unió-szerte elismert dokumentum, amely rögzíti az önkéntes érdemeit, és a 
szolgálati idő hossza, a munkahelyen vállalt felelősség szintje, és az ott megkívánt, illetve 
fejleszett készségek alapján kategóriába sorolja tulajdonosát, szolgálatukért cserébe olyan 
eszközt adna az idejüket önkéntesként feláldozó személyek kezébe, amelyet később 
felhasználhatnak a fizetett munka keresése során. Az önkéntes szervezetek héa alóli 
mentessége elősegítené az önkéntes tevékenységek elterjedését.

Módosítás 20
Seán Kelly

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az önkéntes tevékenységek 
jutalmazása és elismerése – a megfelelő 
ösztönzők támogatása magánszemélyek, 

3. Az önkéntes tevékenységek 
jutalmazása és elismerése – a megfelelő 
ösztönzők támogatása magánszemélyek, 
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vállalatok és önkéntes szervezetek számára, 
továbbá rendszeresebb elismerés kivívása 
uniós szinten és a tagállamokban az 
önkéntesség során szerzett készségek és 
kompetenciák számára a politikaalkotók, 
civil társadalmi szervezetek és munkáltatók 
részéről.

vállalatok, sportegyesületek és 
önkénteseket képző szervezetek számára, 
továbbá a politikaalkotók, a civil 
társadalmi szervezetek és a munkáltatók 
általi rendszeresebb elismerés kivívása 
uniós szinten és a tagállamokban az 
önkéntes tevékenység során elsajátított
készségek és kompetenciák számára.

Or. en

Indokolás

Megfelelő módon el kell ismerni a tömegsportot támogató sportszervezetek központi szerepét 
az önkéntes tevékenység európai előmozdításában.

Módosítás 21
Seán Kelly

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az önkéntesség értékével és
fontosságával kapcsolatos tájékoztatás –
figyelemfelkeltés az önkéntességre 
általában, mint a civil részvétel 
megnyilvánulására, amely hozzájárul 
valamennyi tagállam közös érdekében álló 
témákhoz, mint a harmonikus társadalmi 
fejlődés és a gazdasági kohézió.

4. Az önkéntesség társadalmi és 
gazdasági értékének és jelentőségének 
tudatosítása – a figyelem felhívása 
általában az önkéntességre mint a civil 
részvétel társadalmi és gazdasági 
jelentőséggel bíró megnyilvánulására, 
amely hozzájárul az olyan, minden 
tagállamot érintő ügyek előmozdításához, 
mint a harmonikus társadalmi fejlődés és a 
társadalmi és gazdasági kohézió, valamint 
az önkéntes tevékenységek népszerűsítése 
annak érdekében, hogy azok vonzóbbá 
váljanak a polgárok szemében és így 
ösztönzést kapjanak arra, hogy 
kipróbálják magukat a civil 
felelősségvállalás területén.

Or. en

Indokolás

Az önkéntesség gazdasági és társadalmi kohézióban betöltött szerepéről szóló 2008. márciusi 
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európai parlamenti jelentés szellemében megfelelően el kell ismerni az ilyen tevékenységek 
társadalmi és gazdasági jelentőségét.

Módosítás 22
Salvatore Caronna

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az önkéntesség értékével és 
fontosságával kapcsolatos tájékoztatás –
figyelemfelkeltés az önkéntességre 
általában, mint a civil részvétel
megnyilvánulására, amely hozzájárul 
valamennyi tagállam közös érdekében álló 
témákhoz, mint a harmonikus társadalmi 
fejlődés és a gazdasági kohézió.

4. Az önkéntesség értékének és 
jelentőségének tudatosítása – a figyelem 
felhívása általában az önkéntességre mint 
a civil részvétel fontos megnyilvánulására, 
amely hozzájárul az olyan, minden 
tagállamot érintő ügyek előmozdításához, 
mint a harmonikus társadalmi fejlődés és a 
gazdasági és társadalmi kohézió.

Or. en

Módosítás 23
Catherine Bearder

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az Európai Unió önkéntes munkát 
vállaló polgárai sokszínűségének 
méltányolása és e változatosság 
előmozdítása – az önkénteseket övező 
társadalmi sztereotípiák eloszlatása annak 
tudatosítása érdekében, hogy Európa-
szerte nagyon sokféle ember vállal 
önkéntes tevékenységet, és származásra, 
fajra, készségekre és képességekre, 
valamint életkorra való tekintet nélkül 
minden polgár ösztönzése arra, hogy 
közösségeikben vállaljanak önkéntes 
munkát, továbbá az önkéntes 
tevékenységeknek mint mindenki előtt 
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nyitva álló lehetőségnek a bemutatása.

Or. en

Indokolás

Az önkéntesekről mint adott életkorú és nemű személyekről élő sztereotípiák miatt sokan nem 
tudnak úgy gondolni magukra mint potenciális önkéntesre, így nem is keresik közösségeikben 
az önkéntes munkavállalás lehetőségeit. E sztereotípiák leépítését és az önkéntes munka, 
valamint az önkéntesek mibenlétéről alkotott társadalmi kép – részben nemzetközi összevetés 
révén történő – kiszélesítését az önkéntesség európai évének egyik központi célkitűzésévé kell 
tenni.

Módosítás 24
Seán Kelly

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2. cikkben kitűzött célok eléréséhez
szükséges intézkedések az európai év 
célkitűzéseihez kapcsolódó, következő 
közösségi, nemzeti, regionális és helyi 
szinten szervezett kezdeményezésekre 
terjednek ki:

1. A 2. cikkben kitűzött célok eléréséhez 
szükséges intézkedések az európai év 
célkitűzéseihez kapcsolódó, következő 
közösségi, nemzeti, regionális és helyi 
szinten szervezett kezdeményezésekre 
terjednek ki:

• a tapasztalatcsere és a helyes gyakorlatok 
cseréje;

• a tapasztalatcsere és a helyes gyakorlatok 
cseréje;

• a kapcsolódó tanulmányok és kutatás 
eredményeinek terjesztése;
• konferenciák, rendezvények és 
kezdeményezések szervezése a vita
serkentése és az önkéntesség fontosságára 
és értékére való figyelemfelkeltés, valamint 
az önkéntesek erőfeszítéseinek üdvözlése
érdekében;

• konferenciák, rendezvények és 
kezdeményezések szervezése a párbeszéd
serkentése és az önkéntesség fontosságára 
és értékére való figyelemfelhívás, valamint 
nemzetközi hálózatok kialakításának 
előmozdítása az aktív párbeszéd
érdekében;

• tájékoztatási és promóciós kampányok a 
kulcsfontosságú üzenetek terjesztésére.

• tájékoztatási és promóciós kampányok a 
kulcsfontosságú üzenetek terjesztésére;
• európai adatbázis létrehozása az 
önkéntes tevékenységeket végző érdekelt 
felek és szervezetek nyilvántartására;
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• a más területeket – pl. a „Fiatalok 
lendületben” programot, az Európai 
Szociális Alapot, és a sportot – érintő 
uniós fellépésekből származó szinergiák 
hasznosítása az aktív civil részvétel 
ösztönzése érdekében.

Or. en

Indokolás

A tanulmányok terjesztését nem kell kiemelt fontosságúnak tekinteni, különös tekintettel arra, 
hogy a Bizottság 2009 végén fontos tanulmányt készül kiadni az önkéntességről. A forrásokat 
inkább az önkéntesek és önkéntes szervezetek nyilvántartására szolgáló adatbázis 
létrehozására kell fordítani. Ahol lehet, szinergiákat kell keresni egyéb uniós 
kezdeményezésekkel és programokkal az európai év hatásának maximalizálása érdekében. 

Módosítás 25
Salvatore Caronna

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

• a tapasztalatcsere és a helyes gyakorlatok 
cseréje;

• a tapasztalatcsere és a helyes gyakorlatok 
cseréje, többek között az önkéntes 
szervezetek közötti hatékony 
együttműködési és hálózatépítési 
rendszerek révén;

Or. en

Módosítás 26
Salvatore Caronna

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

• konferenciák, rendezvények és 
kezdeményezések szervezése a vita
serkentése és az önkéntesség fontosságára 
és értékére való figyelemfelkeltés, valamint 

• konferenciák, rendezvények és 
kezdeményezések szervezése a párbeszéd
serkentése és az önkéntesség fontosságára 
és értékére való figyelemfelkeltés, valamint 
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az önkéntesek erőfeszítéseinek üdvözlése 
érdekében;

az önkéntesek erőfeszítéseinek üdvözlése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 27
Catherine Bearder

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A határozat 2011. január 1. és 
2011. december 31. közötti végrehajtására 
rendelkezésre álló költségvetés 
6 000 000 EUR.

1. A határozat 2011. január 1. és 
2011. december 31. közötti végrehajtására 
rendelkezésre álló költségvetés 
13 500 000 EUR.

Or. en

Indokolás

Az utóbbi 5 alkalommal az európai évre elkülönített költségvetési előirányzatok 10 és 17 
millió euró között alakultak. Az Európában elszórtan működő önkéntes szervezetek 
sokfélesége és működésük helyi jellege jelentős kihívást jelent egy önkéntességről szóló, 
ténylegesen átfogó, páneurópai év megszervezése szempontjából. Ha azt akarjuk, hogy egy 
ilyen év valós többletet hozzon az európai civil társadalomnak, és 2012-re tartós hálózatokat 
és projekteket eredményezzen, növelni kell a költségvetési forrásokat. A javasolt összeg a 
korábban hasonló projektekre elkülönített források átlagát tükrözi.

Módosítás 28
Seán Kelly

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A határozat 2011. január 1. és 
2011. december 31. közötti végrehajtására 
rendelkezésre álló költségvetés 
6 000 000 EUR.

1. A határozat 2011. január 1. és 
2011. december 31. közötti végrehajtására 
rendelkezésre álló költségvetés 
10 000 000 EUR.

Or. en
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Indokolás

6 millió euró nem elegendő a célok eléréséhez (a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem európai évének (2010) költségvetése elérte a 17 millió eurót). Ha más programokat 
használunk fel a tevékenységek finanszírozására, olyan forrásokat vonunk el e programoktól, 
melyeket más területeken lehetne felhasználni. Az eseménysorozat hatásának növelése 
érdekében a költségvetést 10 millió euróra kell növelni.

Módosítás 29
Seán Kelly

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – A szakasz – 1 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

• nagyszabású események és fórumok a 
tapasztalatok és a helyes gyakorlatok 
cseréjére;

• nagyszabású események és fórumok a 
tapasztalatok és a helyes gyakorlatok 
cseréjére, elsőbbségben részesítve az 
ikerintézményi programokat és mobilitási 
programokat;

Or. en

Indokolás

Az ikerintézményi és mobilitási programok az európai év tengelyét alkothatnák, egyúttal 
előmozdítanák olyan kapcsolatok építését, melyek a jövőben kiaknázhatók, biztosítva az 
eseménysorozat utóhatását.

Módosítás 30
Catherine Bearder

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet –A bekezdés – 1 albekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

• egy páneurópai információs kampány, 
amely az önkéntesekkel kapcsolatban 
kialakult sztereotípiák eloszlatását 
célozza, és nemzetközi példák 
felhasználásával világít rá az Európai 
Unióban önkéntesen végzett 
tevékenységek sokszínűségére;
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Or. en

Indokolás

Az önkéntesekről mint adott életkorú és nemű személyekről élő sztereotípiák miatt sokan nem 
tudnak úgy gondolni magukra mint potenciális önkéntesre, így nem is keresik közösségeikben 
az önkéntes munkavállalás lehetőségeit. Ha egy páneurópai figyelemfelhívó kampány 
keretében kiszélesítjük az önkéntes munka mibenlétéről alkotott társadalmi képet, az elősegíti 
e sztereotípiák leépítését, és minden társadalmi rétegben előmozdítja az önkéntes 
munkavállalást.

Módosítás 31
Seán Kelly

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – C bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végleges összegeket a nemzeti 
koordináló testület által benyújtott egyedi 
támogatási kérelmek alapján határozzák 
meg. A Közösség a teljes elszámolható 
költség legfeljebb 80%-át
társfinanszírozza.

A végleges összegeket a nemzeti 
koordináló testület által benyújtott egyedi 
támogatási kérelmek alapján határozzák 
meg. A Közösség a teljes elszámolható 
költség legfeljebb 70%-át biztosítja 
társfinanszírozás formájában.

Or. en

Indokolás

Több tevékenységet lehet beindítani, ha nagyobb az EU-n kívüli finanszírozás aránya.


