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Amendement 12
Salvatore Caronna

Voorstel voor een beschikking
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In snel veranderende samenlevingen 
moet ervoor worden gezorgd dat de 
doeltreffendheid van de infrastructuur ter 
ondersteuning van de vrijwilligers meer 
mensen in staat stelt aan 
vrijwilligersactiviteiten deel te nemen. Het 
is daarom belangrijk dat het intercollegiale 
leren en de uitwisseling van goede 
praktijken op communautair niveau 
worden ondersteund.

(4) In snel veranderende samenlevingen 
moet ervoor worden gezorgd dat de 
doeltreffendheid van de infrastructuur ter 
ondersteuning van de vrijwilligers meer 
mensen in staat stelt aan 
vrijwilligersactiviteiten deel te nemen. Het 
is daarom belangrijk dat het intercollegiale 
leren en de uitwisseling van goede 
praktijken op communautair, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau worden 
ondersteund, onder meer door efficiënte 
samenwerkingssystemen en netwerken 
tussen vrijwilligersorganisaties op te 
zetten.

Or. en

Amendement 13
Seán Kelly

Voorstel voor een beschikking
Overweging 8 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) In haar Witboek over sport van 11 
juli 2007 (COM(2007)0391) benadrukt de 
Commissie dat vrijwilligersorganisaties 
die actief zijn in de sport vele informele 
leermogelijkheden bieden, die erkend en 
uitgebreid moeten worden. Sport biedt ook 
aantrekkelijke mogelijkheden voor 
jongeren om zich in te zetten in de 
samenleving en kan een positieve bijdrage 
leveren om mensen uit de criminaliteit 
houden.

Or. en
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Motivering

Sport, en met name sport in de gewone sportverenigingen, is een van de belangrijkste sectoren 
van vrijwilligerswerk in de EU. Daarom moet bij het promoten van vrijwilligerswerk de rol van 
sport worden erkend, alsmede de prioriteit die sport krijgt in het Witboek van de Commissie over 
sport. 

Amendement 14
Salvatore Caronna

Voorstel voor een beschikking
Overweging 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Vrijwilligerswerk is van essentieel 
belang voor de bevordering van een actief 
burgerschap, stimulering van 
burgerorganisaties en versterking van de 
solidariteit. Vrijwilligerswerk en 
vrijwilligersactiviteiten moeten echter 
geen vervanging zijn van betaalde arbeid. 

Or. en

Amendement 15
Seán Kelly

Voorstel voor een beschikking
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er bestaat een grote verscheidenheid 
aan vrijwilligersactiviteiten in Europa, die 
in stand moet worden gehouden en verder 
moet worden ontwikkeld.

(13) Er bestaat een grote verscheidenheid 
aan vrijwilligersactiviteiten in Europa, die 
in stand moet worden gehouden en verder 
moet worden ontwikkeld, onder meer door 
het opzetten van een grensoverschrijdend 
netwerk van vrijwilligersorganisaties in de 
verschillende lidstaten dat een permanent 
platform moet bieden voor de uitwisseling 
van ervaringen en beste praktijken.

Or. en

Motivering

Het opzetten van permanente grensoverschrijdende netwerken op het gebied van 
vrijwilligerswerk kan een van de blijvende resultaten zijn van het Europees Jaar.
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Amendement 16
Catherine Bearder

Voorstel voor een beschikking
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Er moet een onderscheid worden 
gemaakt tussen twee typen 
vrijwilligerswerk. Het eerste type is door 
de Verenigde Naties en de Internationale 
Arbeidsorganisatie gedefinieerd als werk 
dat betaald wordt, zij het veelal onder het 
standaardtarief, voor een organisatie 
zonder winstoogmerk. Het tweede type 
betreft onbetaald werk met recht op 
onkostenvergoeding. Het Europees Jaar 
van het vrijwilligerswerk moet worden 
aangegrepen om de lidstaten aan te 
sporen de wettelijke status van deze twee 
typen vrijwilligerswerk te verduidelijken 
om het vrijwilligerswerk in de praktijk te 
vergemakkelijken. 

Or. en

Motivering

Redactionele verandering. ‘Vergemakkelijken’ is een betere vertaling van wat de oorspronkelijke 
Franse tekst van de rapporteur trachtte over te brengen.

Amendement 17
Catherine Bearder

Voorstel voor een beschikking
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Desondanks wordt het potentieel van 
het vrijwilligerswerk nog niet volledig 
benut. Een Europees Jaar van het 
vrijwilligerswerk zal de mogelijkheid 
bieden om in een Europese context aan te 
tonen dat vrijwilligerswerk de 
burgerparticipatie vergroot. Het kan het 
saamhorigheidsgevoel van de burgers en 
hun inzet in de samenleving helpen 
versterken op alle niveaus – lokaal, 

(15) Desondanks wordt het potentieel van 
het vrijwilligerswerk nog niet volledig 
benut. Een Europees Jaar van het 
vrijwilligerswerk zal de mogelijkheid 
bieden om in een Europese context aan te 
tonen dat vrijwilligerswerk de 
burgerparticipatie vergroot. Het kan het 
saamhorigheidsgevoel onder burgers en 
hun inzet in de samenleving helpen 
versterken op alle niveaus – lokaal, 
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regionaal, nationaal en Europees. regionaal, nationaal en Europees – en 
bijdragen aan de strijd tegen 
discriminatie, doordat voor buitenlandse 
ingezetenen in alle lidstaten, ook degenen 
wier status geen betaald werk toestaat, de 
mogelijkheid wordt geschapen betaald 
werk voor organisaties zonder 
winstoogmerk of onbetaald werk te doen. 
Hierdoor wordt in een formeel en 
constructief kader de interactie tussen 
Europese burgers en buitenlandse 
ingezetenen, die in hun eigen 
gemeenschap leven, vergemakkelijkt, 
waardoor xenofobie wordt tegengegaan.  

Or. en

Motivering

Vrijwilligerswerk heeft als doel de sociale samenhang in Europa te versterken en dient dan ook 
de mogelijkheid te bieden de strijd aan te gaan tegen discriminatie; daarom moet het 
toegankelijk zijn voor alle ingezetenen van alle lidstaten, met inbegrip van onderdanen van 
derde landen en landen die geen partner van de Europese Unie zijn. Positieve uitwisseling 
tussen EU-burgers en mensen uit derde landen die in de EU-lidstaten wonen, helpt racisme in 
die gemeenschappen tegen te gaan en de solidariteit tussen Europese en niet-Europese inwoners 
te bevorderen.

Amendement 18
Catherine Bearder

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Versterking van de positie van de 
vrijwilligersorganisaties en verbetering van 
de kwaliteit van het vrijwilligerswerk –
vergemakkelijken van het vrijwilligerswerk 
en aanmoedigen van netwerking, 
mobiliteit, samenwerking en synergieën 
tussen vrijwilligersorganisaties en andere 
sectoren in een EU-context.

2. Versterking van de positie van de 
vrijwilligersorganisaties en verbetering van 
de kwaliteit van het vrijwilligerswerk –
vergemakkelijken van het vrijwilligerswerk 
en aanmoedigen van netwerking, 
mobiliteit, samenwerking en synergieën 
tussen vrijwilligersorganisaties en andere 
sectoren in een EU-context. De zorgplicht 
die vrijwilligersorganisaties hebben ten 
aanzien van hun vrijwilligers moet 
wettelijk worden vastgelegd en adequate 
bescherming inhouden in de vorm van 
een verzekering, bescherming van 
gezondheid en veiligheid en opleiding 
voor vrijwilligers die in deze organisaties 
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actief zijn.

Or. en

Motivering

Vaak worden vrijwilligers niet beschouwd als werknemers en wordt hun werk als kosteloos 
gezien, met name bij het aanvragen van subsidies, hoewel de organisaties een plicht hebben om 
deze mensen voldoende opleiding en bescherming te bieden. De organisaties en 
gemeenschappen die voordeel hebben van hun altruïstische werk moeten verplicht worden 
werkelijke waarde en ondersteuning te bieden.

Amendement 19
Catherine Bearder

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Beloning en erkenning van 
vrijwilligersactiviteiten – aanmoedigen
van passende prikkels voor personen, 
ondernemingen en vrijwilligersorganisaties 
en verkrijgen van een systematischere 
erkenning door beleidsmakers, 
maatschappelijke organisaties en 
werkgevers op EU-niveau en in de 
lidstaten van in het kader van 
vrijwilligerswerk ontwikkelde 
vaardigheden en competenties.

3. Beloning en erkenning van 
vrijwilligersactiviteiten – toezien op de 
invoering van passende prikkels voor 
personen, ondernemingen en 
vrijwilligersorganisaties Voor individuele 
personen houdt dit in de officiële 
erkenning van ervaring en 
equivalentieverklaring ten behoeve van 
opleidingen en banen, door middel van 
een pan-Europees systeem voor 
certificatie van vaardigheden en 
bekwaamheden die in vrijwilligerswerk 
zijn opgedaan. Dit zorgt voor een 
systematischere erkenning van 
vrijwilligerswerk op EU-niveau door 
beleidsmakers, maatschappelijke 
organisaties en werkgevers. De lidstaten 
moeten de financiële bijdrage van het 
vrijwilligerswerk aan de samenleving 
erkennen door vrijwilligersorganisaties 
een btw-vrijstelling voor goederen ten 
behoeve van hun doelen te verlenen.

Or. en

Motivering

Vrijwilligers moeten erkenning krijgen voor hun werk via officiële erkenning van de 
vaardigheden die zij opdoen. Een certificaat van verdiensten, dat overal in de Europese Unie 
wordt erkend, met een beoordelingssysteem op basis van de duur van het werk, de mate van 
verantwoordelijkheid en gevraagde en ontwikkelde vaardigheden, zal nuttig zijn voor degenen 
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die hun tijd geven in de vrijwilligerssector, doordat deze bijdrage wordt omgezet in een troef die 
later bij het zoeken naar betaald werk kan worden gebruikt. Btw-vrijstelling voor 
vrijwilligersorganisaties zal de groei van vrijwilligerswerk stimuleren.

Amendement 20
Seán Kelly

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Beloning en erkenning van 
vrijwilligersactiviteiten – aanmoedigen van 
passende prikkels voor personen, 
ondernemingen en vrijwilligersorganisaties 
en verkrijgen van een systematischere 
erkenning door beleidsmakers, 
maatschappelijke organisaties en 
werkgevers op EU-niveau en in de 
lidstaten van in het kader van 
vrijwilligerswerk ontwikkelde 
vaardigheden en competenties.

3. Beloning en erkenning van 
vrijwilligersactiviteiten – aanmoedigen van 
passende prikkels voor personen, 
ondernemingen, sportverenigingen en 
vrijwilligersorganisaties en verkrijgen van 
een systematischere erkenning door 
beleidsmakers, maatschappelijke 
organisaties en werkgevers op EU-niveau 
en in de lidstaten van in het kader van 
vrijwilligerswerk ontwikkelde 
vaardigheden en competenties.

Or. en

Motivering

De centrale rol van gewone sportverenigingen in de gehele Europese Unie als motor van 
vrijwilligerswerk moet worden erkend.

Amendement 21
Seán Kelly

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewustmaking van de waarde en het 
belang van vrijwilligerswerk –
bewustmaken van de betrokkenen van het 
belang van vrijwilligerswerk als uiting van 
burgerparticipatie die bijdraagt aan 
kwesties die van gemeenschappelijk belang 
zijn voor alle lidstaten, zoals een 
harmonieuze maatschappelijke 
ontwikkeling en economische samenhang.

4. Bewustmaking van de sociale en 
economische waarde en het belang van 
vrijwilligerswerk – bewustmaken van de 
betrokkenen van het sociaal en 
economisch belang van vrijwilligerswerk 
als uiting van burgerparticipatie die 
bijdraagt aan kwesties die van 
gemeenschappelijk belang zijn voor alle 
lidstaten, zoals een harmonieuze 
maatschappelijke ontwikkeling en sociale 
en economische samenhang, en 
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bevorderen van vrijwilligersactiviteiten 
om deze voor de burgers aantrekkelijker 
te maken zodat zij meer bij 
maatschappelijke activiteiten kunnen 
worden betrokken.

Or. en

Motivering

Voortbordurend op het verslag van het Europees Parlement van maart 2008 over de rol van 
vrijwilligerswerk als bijdrage aan de economische en sociale cohesie, moet zowel het sociale als 
het economische belang van vrijwilligerswerk worden erkend.

Amendement 22
Salvatore Caronna

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewustmaking van de waarde en het 
belang van vrijwilligerswerk –
bewustmaken van de betrokkenen van het 
belang van vrijwilligerswerk als uiting van 
burgerparticipatie die bijdraagt aan 
kwesties die van gemeenschappelijk belang 
zijn voor alle lidstaten, zoals een 
harmonieuze maatschappelijke 
ontwikkeling en economische samenhang.

4. Bewustmaking van de waarde en het 
belang van vrijwilligerswerk –
bewustmaken van de betrokkenen van het 
belang van vrijwilligerswerk als uiting van 
burgerparticipatie die bijdraagt aan 
kwesties die van gemeenschappelijk belang 
zijn voor alle lidstaten, zoals een 
harmonieuze maatschappelijke 
ontwikkeling en economische en sociale 
samenhang.

Or. en

Amendement 23
Catherine Bearder

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Waardering en bevordering van de 
diversiteit onder de burgers van de 
Europese Unie die zich inzetten voor 
vrijwilligersactiviteiten - gangbare 
stereotypes van 'vrijwilligers' doorbreken 
om het publiek bewust te maken van de 
diversiteit van de deelnemers die zich 
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inzetten voor vrijwilligerswerk in Europa, 
en burgers met allerlei achtergronden, 
vaardigheden, bekwaamheden en van alle 
rassen en leeftijden stimuleren aan 
vrijwilligersactiviteiten in hun 
gemeenschap deel te nemen, en 
vrijwilligerswerk promoten als een 
activiteit die voor iedereen openstaat.

Or. en

Motivering

Het stereotype beeld van de vrijwilliger - als een persoon van een zekere leeftijd en een zeker 
geslacht - weerhoudt veel mensen ervan zichzelf te zien als een potentiële vrijwilliger en 
mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in hun gemeenschap te gaan zoeken. Het doorbreken van 
deze stereotypes en verruimen van de gangbare ideeën over wat vrijwilligerswerk inhoudt en wie 
vrijwilligers zijn - voor een deel door internationale vergelijkingen - moet als een van de 
hoofddoelstellingen opgenomen worden voor het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk.

Amendement 24
Seán Kelly

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De maatregelen die moeten worden 
genomen om de in artikel 2 vastgestelde 
doelstellingen te verwezenlijken, omvatten 
de volgende op Europees, nationaal en 
regionaal of lokaal niveau georganiseerde 
initiatieven in verband met de 
doelstellingen van het Europees Jaar:

1. De maatregelen die moeten worden 
genomen om de in artikel 2 vastgestelde 
doelstellingen te verwezenlijken, omvatten 
de volgende op Europees, nationaal en 
regionaal of lokaal niveau georganiseerde 
initiatieven in verband met de 
doelstellingen van het Europees Jaar:

• uitwisseling van ervaringen en goede 
praktijken;

• uitwisseling van ervaringen en goede 
praktijken;

• verspreiding van de resultaten van 
desbetreffende studies en onderzoeken;
• conferenties, evenementen en initiatieven 
ter bevordering van het debat over en de 
bewustmaking van het belang en de waarde 
van vrijwilligerswerk en tot huldiging van 
het werk van de vrijwilligers;

• conferenties, evenementen en initiatieven 
ter bevordering van de discussie over en de 
bewustmaking van het belang en de waarde 
van vrijwilligerswerk en ter stimulering 
van transnationale netwerken voor actieve 
discussie;

• informatie- en promotiecampagnes om 
sleutelboodschappen te verspreiden.

• informatie- en promotiecampagnes om 
sleutelboodschappen te verspreiden;
• opzet van een Europese databank van 
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alle belanghebbenden en organisaties die 
bij enige vorm van vrijwilligerswerk zijn 
betrokken;
• gebruikmaking van synergieën met 
andere actiegebieden van de EU, zoals 
Jeugd in actie, het Europees Sociaal 
Fonds en sport, om actief burgerschap te 
stimuleren.

Or. en

Motivering

De publicatie van studies moet geen prioriteit zijn, vooral gezien het feit dat de Commissie op 
het punt staat eind 2009 een belangrijk onderzoek over vrijwilligerswerk te publiceren. In plaats 
daarvan moeten de middelen worden gebruikt om een databank op te zetten voor vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties. Waar mogelijk moet gestreefd worden naar synergie met andere EU-
initiatieven en -programma's om voor het Europees Jaar een maximaal effect te bereiken.

Amendement 25
Salvatore Caronna

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• uitwisseling van ervaringen en goede 
praktijken;

• uitwisseling van ervaringen en goede 
praktijken met name door efficiënte 
samenwerkingssystemen en netwerken 
tussen vrijwilligersorganisaties;

Or. en

Amendement 26
Salvatore Caronna

Voorstel voor een beschikking
Artikel 3 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• conferenties, evenementen en initiatieven 
ter bevordering van het debat over en de 
bewustmaking van het belang en de waarde 
van vrijwilligerswerk en tot huldiging van 
het werk van de vrijwilligers;

conferenties, evenementen en initiatieven 
ter bevordering van de discussie over en de 
bewustmaking van het belang en de waarde 
van vrijwilligerswerk en tot huldiging van 
het werk van de vrijwilligers;

Or. en
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Amendement 27
Catherine Bearder

Voorstel voor een beschikking
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De begroting voor de uitvoering van 
deze beschikking voor de periode van 1 
januari 2011 tot en met 31 december 2011 
bedraagt 6.000.000 euro.

1. De begroting voor de uitvoering van 
deze beschikking voor de periode van 1 
januari 2011 tot en met 31 december 2011 
bedraagt 13.500.000 euro.

Or. en

Motivering

De krediettoewijzingen voor de laatste vijf Europese Jaren variëren tussen de 10 en 17 miljoen 
euro. Gezien de diversiteit en de lokale aard van vrijwilligersorganisaties overal in Europa is 
het geen gemakkelijke opgave om een werkelijk inclusief pan-Europees Jaar van het 
vrijwilligerswerk te organiseren. Om werkelijke positieve effecten te bereiken voor 
burgerorganisaties in Europa en permanente netwerken en projecten op te zetten moet het 
budget voor het Europees Jaar verhoogd worden. Het voorgestelde bedrag is een gemiddelde 
van eerder toegekende bedragen.

Amendement 28
Seán Kelly

Voorstel voor een beschikking
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De begroting voor de uitvoering van 
deze beschikking voor de periode van 1 
januari 2011 tot en met 31 december 2011 
bedraagt 6.000.000 euro.

1. De begroting voor de uitvoering van 
deze beschikking voor de periode van 1 
januari 2011 tot en met 31 december 2011 
bedraagt 10.000.000 euro.

Or. en

Motivering

6 miljoen euro is niet voldoende om de doelstellingen te kunnen halen (voor het Europees Jaar 
van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010 is een budget van EUR 17 miljoen 
euro uitgetrokken). Bij eventueel gebruik van andere programma’s voor de financiering van 
activiteiten worden weer middelen aan die programma’s onttrokken die voor andere doelen 
gebruikt konden worden.  Een verhoging van de begroting tot 10 miljoen euro is daarom 
noodzakelijk om een maximaal effect van het Jaar te bereiken.
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Amendement 29
Seán Kelly

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – Afdeling A – punt 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• evenementen met hoge zichtbaarheid en 
fora voor de uitwisseling van ervaringen en 
goede praktijken;

• evenementen met hoge zichtbaarheid en 
fora voor de uitwisseling van ervaringen en 
goede praktijken, waarbij prioriteit wordt 
gegeven aan jumelage- en 
mobiliteitsprogramma’s;

Or. en

Motivering

Jumelage - en mobiliteitsprogramma’s kunnen dienen als een centraal thema voor het Europees 
Jaar, maar ook verbanden bevorderen die in de toekomst verder kunnen worden uitgebouwd, om 
blijvende effecten van het Jaar te verzekeren.

Amendement 30
Catherine Bearder

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – paragraaf A – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• een pan-Europese reclamecampagne 
waarin de traditionele stereotypes van 'de 
vrijwilliger' worden doorbroken en met 
behulp van internationale vergelijkingen 
de gevarieerde activiteiten worden belicht 
die vrijwilligers overal in Europa doen;

Or. en

Motivering

Het stereotype beeld van de vrijwilliger - als een persoon van een zekere leeftijd en een zeker 
geslacht - weerhoudt veel mensen ervan zichzelf te zien als een potentiële vrijwilliger en 
mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in hun gemeenschap te gaan zoeken. Het doorbreken van 
deze stereotypes en verruimen van de gangbare ideeën over wat vrijwilligerswerk inhoudt door 
middel van een pan-Europese reclamecampagne zal de stereotypes doorbreken en allerlei 
vormen van vrijwilligerswerk bevorderen.
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Amendement 31
Seán Kelly

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – paragraaf C – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toegekende definitieve bedragen 
worden vastgesteld op grond van de door 
het nationale coördinatieorgaan ingediende 
afzonderlijke subsidieaanvragen. De 
maximale communautaire 
medefinanciering bedraagt 80% van de 
totale subsidiabele kosten.

De toegekende definitieve bedragen 
worden vastgesteld op grond van de door 
het nationale coördinatieorgaan ingediende 
afzonderlijke subsidieaanvragen. De 
maximale communautaire 
medefinanciering bedraagt 70% van de 
totale subsidiabele kosten.

Or. en

Motivering

Er kunnen meer activiteiten worden ondernomen wanneer het nationale aandeel in de 
financiering wordt verhoogd. 


