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Poprawka 12
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W społeczeństwach zmieniających się 
w szybkim tempie istnieje potrzeba 
zapewnienia skuteczności infrastruktury 
wspomagającej wolontariuszy, aby 
umożliwić większej liczbie osób 
zaangażowanie się w działania 
wolontariackie. Dlatego tak ważne jest, aby 
wspomagać partnerskie uczenie się i 
wymianę dobrych praktyk na szczeblu 
Wspólnoty.

(4) W społeczeństwach zmieniających się 
w szybkim tempie istnieje potrzeba 
zapewnienia skuteczności infrastruktury 
wspomagającej wolontariuszy, aby 
umożliwić większej liczbie osób 
zaangażowanie się w działania 
wolontariackie. Dlatego tak ważne jest, aby 
wspomagać partnerskie uczenie się i 
wymianę dobrych praktyk na szczeblu 
wspólnotowym, krajowym, regionalnym i 
lokalnym, między innymi poprzez 
tworzenie skutecznych systemów 
współpracy oraz sieci kontaktów pomiędzy 
organizacjami wolontariuszy.

Or. en

Poprawka 13
Seán Kelly

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W swojej białej księdze na temat 
sportu z dnia 11 lipca 2007 r. 
(COM(2007)0391) Komisja podkreśliła, że 
organizacje wolontariackie zaangażowane 
w działania sportowe dostarczają wiele 
okazji do nieformalnej edukacji, co 
powinno zostać uznane i do czego należy 
zachęcać. Sport dostarcza także młodym 
ludziom atrakcyjnych możliwości 
zaangażowania się i uczestnictwa w życiu 
społeczeństwa i może przynosić korzystne 
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rezultaty w odwodzeniu obywateli od 
przestępczości.

Or. en

Uzasadnienie

Sport, zwłaszcza na poziomie społeczności lokalnych, stanowi jeden z podstawowych kanałów 
działalności wolontariackiej w UE. W związku z tym, sport powinien otrzymać należyte 
miejsce w promowaniu wolontariatu, i jego rola powinna uzyskać priorytetową rangę w 
białej księdze Komisji na temat sportu.

Poprawka 14
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Wolontariat jest podstawowym 
elementem w budowaniu aktywnego 
obywatelstwa, pielęgnowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego oraz 
wzmacnianiu solidarności. Jednak 
wolontariat i działania wolontariackie nie 
powinny zastępować pracy zarobkowej. 

Or. en

Poprawka 15
Seán Kelly

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W całej Europie istnieje bardzo wiele 
różnych działań wolontariackich, które 
należy zachować i dalej rozwijać.

(13) W całej Europie istnieje bardzo wiele 
różnych działań wolontariackich, które 
należy zachować i dalej rozwijać, między 
innymi poprzez utworzenie 
transgranicznej sieci stowarzyszeń 
wolontariackich w różnych państwach
członkowskich w celu zapewnienia stałej 



AM\794300PL.doc 5/16 PE430.444v01-00

PL

platformy wymiany doświadczeń 
i najlepszych praktyk.

Or. en

Uzasadnienie

Utworzenie stałych, transgranicznych sieci w dziedzinie wolontariatu mogłoby stać się 
częścią trwałej spuścizny po Europejskim Roku Wolontariatu.

Poprawka 16
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Należy rozróżnić dwa rodzaje 
wolontariatu. Pierwszy rodzaj 
zdefiniowany został przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych oraz 
Międzynarodową Organizację Pracy jako 
praca zarobkowa, często poniżej stawki 
minimalnej, na rzecz organizacji non 
profit. Drugi rodzaj to praca 
niezarobkowa uprawniająca do zwrotu 
kosztów. Europejski Rok Wolontariatu 
powinien umożliwić zachęcanie państw 
członkowskich do określenia swoich 
przepisów odnośnie do obu rodzajów 
wolontariatu w celu ułatwienia praktyk 
w zakresie działalności wolontariackiej. 

Or. en

Uzasadnienie

Zmianę wprowadzono z przyczyn językowych. Słowo „ułatwienie” lepiej oddaje ideę, którą 
starał się przekazać sprawozdawca w oryginalnym francuskim tekście.
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Poprawka 17
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Pomimo tego potencjał wolontariatu 
wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. 
Europejski Rok Wolontariatu będzie 
okazją, aby wykazać, w kontekście 
europejskim, że wolontariat wzmaga 
aktywność obywatelską. Może on pomóc 
wspierać poczucie przynależności 
obywateli do społeczeństwa oraz ich 
zaangażowanie na rzecz społeczeństwa na 
wszystkich szczeblach – lokalnym, 
regionalnym, krajowym i europejskim.

(15) Pomimo tego potencjał wolontariatu 
wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. 
Europejski Rok Wolontariatu będzie 
okazją, aby wykazać, w kontekście 
europejskim, że wolontariat wzmaga 
aktywność obywatelską. Może on pomóc 
wspierać poczucie przynależności 
obywateli do społeczeństwa oraz ich 
zaangażowanie na rzecz społeczeństwa na
wszystkich szczeblach – lokalnym, 
regionalnym, krajowym i europejskim –
a także przeciwdziałać dyskryminacji 
poprzez umożliwienie obcokrajowcom 
mieszkającym we wszystkich państwach 
członkowskich łącznie z tymi, których 
status nie pozwala na zaangażowanie się 
w pracę zarobkową, podjęcia się 
działalności dla organizacji non-profit 
bądź pracy nieodpłatnej. To z kolei ułatwi 
interakcję pomiędzy obywatelami Europy i 
osobami obcego pochodzenia żyjącymi w 
obrębie ich społeczności w formalnych 
i konstruktywnych ramach, pomagając 
tym samym zapobiegać szerzeniu się 
ksenofobii.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli wolontariat ma na celu wzmacnianie spójności społecznej w Europie, musi służyć 
zwalczaniu dyskryminacji, a zatem musi być dostępny dla wszystkich rezydentów państw 
członkowskich, łącznie z obywatelami krajów trzecich, które nie są partnerami Unii 
Europejskiej. Konstruktywne wymiany pomiędzy obywatelami UE a obywatelami krajów 
trzecich zamieszkujących państwa członkowskie UE pomogą zablokować rozprzestrzenianie 
się rasizmu w obrębie tych społeczności i wzmocnią solidarność ich członków będących 
zarówno obywatelami krajów europejskich, jak i pozaeuropejskich.
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Poprawka 18
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 Poprawka

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Mobilizacja organizacji wolontariuszy i 
poprawa jakości wolontariatu – aby ułatwić 
angażowanie się w wolontariat i zachęcić 
do łączenia się w sieci współpracy, do 
mobilności, współpracy i synergii między 
organizacjami wolontariuszy i innymi 
sektorami w kontekście UE.

2. Mobilizacja organizacji wolontariuszy i 
poprawa jakości wolontariatu – aby ułatwić 
angażowanie się w wolontariat i zachęcić 
do łączenia się w sieci współpracy, do 
mobilności, współpracy i synergii między 
organizacjami wolontariuszy i innymi 
sektorami w kontekście UE. Obowiązek 
dochowania należytej staranności, jaki 
organizacje wolontariacie pełnią wobec 
swoich wolontariuszy, powinien zostać 
ustanowiony w przepisach prawa, 
powinien obejmować właściwą ochronę 
poprzez ubezpieczenie, ochronę w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz szkolenia 
dla wolontariuszy pracujących w tych 
organizacjach.

Or. en

Uzasadnienie

Często wolontariusze nie są postrzegani jako pracownicy i ich pracy nie przypisuje się żadnej 
ceny, zwłaszcza podczas ubiegania się o wsparcie finansowe, mimo że organizacje mają 
obowiązek zapewniania tym osobom odpowiedniego szkolenia i ochrony. Organizacje i 
społeczności, które korzystają z ich altruistycznych działań, powinny być zobligowane do 
uznawania rzeczywistej wartości ich pracy i udzielania wolontariuszom prawdziwego 
wsparcia.

Poprawka 19
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3 Poprawka

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wynagradzanie i uznawanie działań 
wolontariackich – aby popierać 
odpowiednie środki motywujące jednostki, 

3. Wynagradzanie i uznawanie działań 
wolontariackich – aby nadzorować 
wprowadzanie odpowiednich środków 
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przedsiębiorstwa i organizacje 
wspomagające wolontariuszy oraz 
doprowadzić do lepszego systematycznego 
postrzegania wolontariatu na szczeblu UE 
i państw członkowskich przez osoby 
odpowiedzialne za wyznaczanie kierunku 
polityki i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego oraz powszechniejszego 
uznawania przez pracodawców 
umiejętności i kompetencji rozwiniętych 
podczas wolontariatu.

motywujących jednostki, przedsiębiorstwa 
i organizacje wspomagające wolontariuszy. 
W przypadku jednostek obejmuje to 
zatwierdzanie doświadczenia i uznawanie 
równoważności kompetencji dla celów 
szkolenia i poszukiwania zatrudnienia 
poprzez wprowadzenie systemu 
ogólnoeuropejskich zaświadczeń o 
umiejętnościach i kompetencjach 
uzyskanych w trakcie wolontariatu.
Umożliwi to bardziej systematyczne 
postrzeganie wolontariatu na szczeblu UE 
i w państwach członkowskich przez osoby 
odpowiedzialne za wyznaczanie kierunku 
polityki i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego oraz przez pracodawców.
Państwa członkowskie winny uznać 
finansowy wkład wolontariatu na rzecz 
społeczeństwa poprzez zwolnienie 
organizacji wolontariackich z VAT na 
produkty nabywane w celu realizacji ich 
założeń.

Or. en

Uzasadnienie

Wolontariuszom należy się uznanie za ich pracę poprzez uznanie umiejętności, które 
nabywają. Dokumentacja zasług, uznawana w całej Unii, wraz z systemem oceny na 
podstawie stażu pracy, zakresu odpowiedzialności oraz umiejętności wymaganych na danym 
stanowisku oraz rozwijanych w trakcie pełnienia danych funkcji, przyniesie korzyść osobom 
poświęcającym swój czas na działania w sektorze wolontariatu poprzez przekształcenie tego 
wkładu w atut, który osoby te mogłyby następnie wykorzystać podczas poszukiwania pracy 
zarobkowej. Zwolnienie organizacji wolontariackich z podatku VAT zachęci do zasilania 
szeregów wolontariuszy.

Poprawka 20
Seán Kelly

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3 Poprawka

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wynagradzanie i uznawanie działań 
wolontariackich – aby popierać 

3. Wynagradzanie i uznawanie działań 
wolontariackich – aby popierać 
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odpowiednie środki motywujące jednostki, 
przedsiębiorstwa i organizacje 
wspomagające wolontariuszy oraz 
doprowadzić do lepszego systematycznego 
postrzegania wolontariatu na szczeblu UE i 
państw członkowskich przez osoby 
odpowiedzialne za wyznaczanie kierunku 
polityki i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego oraz powszechniejszego 
uznawania przez pracodawców 
umiejętności i kompetencji rozwiniętych 
podczas wolontariatu.

odpowiednie środki motywujące jednostki, 
przedsiębiorstwa, stowarzyszenia sportowe
i organizacje wspomagające wolontariuszy 
oraz doprowadzić do lepszego 
systematycznego postrzegania wolontariatu 
na szczeblu UE i państw członkowskich 
przez osoby odpowiedzialne za 
wyznaczanie kierunku polityki i 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
oraz powszechniejszego uznawania przez 
pracodawców umiejętności i kompetencji 
rozwiniętych podczas wolontariatu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uznać kluczową rolę oddolnych organizacji zajmujących się sportem w UE jako siły 
napędowej działalności wolontariackiej.

Poprawka 21
Seán Kelly

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 4 Poprawka

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu 
wolontariatu – aby poprawić ogólny stan 
wiedzy o znaczeniu wolontariatu jako 
środka wyrazu aktywności obywatelskiej, 
który ma wkład w kwestie będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
wszystkich państw członkowskich, takie 
jak harmonijny rozwój społeczeństwa i 
spójność gospodarcza.

4. Szerzenie wiedzy o społecznej i 
gospodarczej wartości i znaczeniu 
wolontariatu – aby poprawić ogólny stan 
wiedzy o społecznym i gospodarczym 
znaczeniu wolontariatu jako środka wyrazu 
aktywności obywatelskiej, który ma wkład 
w kwestie będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania wszystkich państw 
członkowskich, takie jak harmonijny 
rozwój społeczeństwa i spójność społeczna 
i gospodarcza oraz aby promować 
działania wolontariackie w celu 
uczynienia ich atrakcyjniejszymi dla 
obywateli, umożliwiając tym ostatnim 
podejmowanie zobowiązań obywatelskich.

Or. en
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Uzasadnienie

W ramach dalszych działań związanych ze sprawozdaniem Parlamentu Europejskiego 
z marca 2008 r. w sprawie „roli wolontariatu w przyczynianiu się do spójności społecznej 
i gospodarczej”, należy nadać tej działalności odpowiednią wagę społeczną i gospodarczą.

Poprawka 22
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 4 Poprawka

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu 
wolontariatu – aby poprawić ogólny stan 
wiedzy o znaczeniu wolontariatu jako 
środka wyrazu aktywności obywatelskiej, 
który ma wkład w kwestie będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
wszystkich państw członkowskich, takie 
jak harmonijny rozwój społeczeństwa i 
spójność gospodarcza.

4. Szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu 
wolontariatu – aby poprawić ogólny stan 
wiedzy o znaczeniu wolontariatu jako 
środka wyrazu aktywności obywatelskiej, 
który ma wkład w kwestie będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
wszystkich państw członkowskich, takie 
jak harmonijny rozwój społeczeństwa i 
spójność gospodarcza i społeczna.

Or. en

Poprawka 23
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Uczczenie i promowanie 
różnorodności pomiędzy obywatelami Unii 
Europejskiej, którzy angażują się w 
działania wolontariackie ─ aby 
zakwestionować ogólnie podtrzymywane 
stereotypy „wolontariuszy” w celu 
podniesienia świadomości w odniesieniu 
do różnorodności uczestników 
zaangażowanych w działania 
wolontariackie w Europie oraz zachęcenia 
obywateli o wszelkich wcześniejszych 



AM\794300PL.doc 11/16 PE430.444v01-00

PL

doświadczeniach, będących 
przedstawicielami wszelkich ras, 
posiadającym różne umiejętności 
i zdolności oraz będących w różnym 
wieku, do uczestnictwa w działalności 
wolontariackiej w ich społeczności, a 
także aby promować wolontariat jako 
działania otwarte dla każdego.

Or. en

Uzasadnienie

Stereotyp wolontariusza ─  często postrzeganego jako osoba pewnej płci i w pewnym wieku, 
uniemożliwia wielu ludziom myślenie o sobie jako o potencjalnym wolontariuszu, a także 
otwarcie się na nowe możliwości wolontariackie i poszukiwanie ich w środowisku, do którego 
należą. Zakwestionowanie tych stereotypów i poszerzenie wiedzy ludzi na temat istoty pracy 
wolontariackiej oraz tego, kto zostaje wolontariuszem ─ częściowo poprzez dokonania 
porównań w skali międzynarodowej ─ powinno zostać uwzględnione jako jeden z kluczowych 
celów Europejskiego Roku Wolontariatu.

Poprawka 24
Seán Kelly

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 Poprawka

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki jakie należy podjąć do realizacji 
celów wymienionych w art. 2, obejmują 
następujące działania organizowane na 
szczeblu wspólnotowym, krajowym, 
regionalnym lub lokalnym, powiązane z 
celami Europejskiego Roku:

1. Środki jakie należy podjąć do realizacji 
celów wymienionych w art. 2, obejmują 
następujące działania organizowane na 
szczeblu wspólnotowym, krajowym, 
regionalnym lub lokalnym, powiązane z 
celami Europejskiego Roku:

• wymianę doświadczeń i dobrych praktyk; • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk;

• rozpowszechnianie wyników i 
powiązanych analiz i badań;
• konferencje, wydarzenia i działania 
promujące debatę i zwiększające wiedzę o 
znaczeniu i wartości wolontariatu oraz 
wynagradzające wysiłki wolontariuszy;

• konferencje, wydarzenia i działania 
promujące dialog i zwiększające wiedzę o 
znaczeniu i wartości wolontariatu oraz 
promujące sieci ponadnarodowe służące 
toczeniu aktywnej debaty;

• kampanie informacyjne i promocyjne • kampanie informacyjne i promocyjne 
upowszechniające główne przesłania 
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upowszechniające główne przesłania Roku. Roku;
• założenie europejskiej bazy danych 
zainteresowanych stron i organizacji 
podejmujących się działalności 
wolontariackiej;
• korzystanie z synergii z innymi 
obszarami działań UE, takimi jak: Młodzi 
w działaniu, Europejski Fundusz 
Społeczny oraz sport, w celu promowania 
aktywnego obywatelstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Rozpowszechnianie wyników badań nie powinno stanowić priorytetu, zwłaszcza w świetle 
faktu, że pod koniec 2009 r. Komisja ma opublikować istotną analizę dotyczącą wolontariatu.
W zamian za to fundusze powinny zostać przeznaczone na założenie bazy danych 
wolontariuszy i organizacji wolontariackich. Kiedy to tylko możliwe należy zmierzać do 
osiągnięcia synergii z innymi inicjatywami i programami UE, aby wywołać jak największy 
oddźwięk działań podjętych w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu.

Poprawka 25
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• wymianę doświadczeń i dobrych praktyk; • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, 
zwłaszcza za pomocą wydajnych systemów 
współpracy i poprzez tworzenie sieci 
kontaktów pomiędzy organizacjami 
wolontariackimi;

Or. en
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Poprawka 26
Salvatore Caronna

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• konferencje, wydarzenia i działania 
promujące debatę i zwiększające wiedzę o 
znaczeniu i wartości wolontariatu oraz 
wynagradzające wysiłki wolontariuszy;

• konferencje, wydarzenia i działania 
promujące dialog i zwiększające wiedzę o 
znaczeniu i wartości wolontariatu oraz 
wynagradzające wysiłki wolontariuszy;

Or. en

Poprawka 27
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 Poprawka

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Budżet na wykonanie niniejszej decyzji 
w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 
grudnia 2011 r. wynosi 6 000 000 EUR.

1. Budżet na wykonanie niniejszej decyzji 
w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 
grudnia 2011 r. wynosi 13 500 000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Środki budżetowe przyznane na pięć ostatnich lat europejskich wynosiły od 10 mln euro do 
17 mln euro. Wieloraki i lokalny charakter organizacji wolontariackich działających na 
obszarze całej Europy stanowi duże wyzwanie w odniesieniu do zorganizowania 
ogólnoeuropejskiego Roku Wolontariatu, który faktycznie obejmowałby wszystkie te 
podmioty. Należy zwiększyć budżet tak, aby rok ten przyniósł społeczeństwu obywatelskiemu 
w całej Europie rzeczywistą korzyść, i aby pozostawił po sobie spuściznę w postaci trwałych 
sieci i projektów, które będą wciąż obecne w 2012 r. Ta nowa suma odzwierciedla średnią 
wcześniej przyznanych kwot.
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Poprawka 28
Seán Kelly

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 Poprawka

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Budżet na wykonanie niniejszej decyzji 
w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 
grudnia 2011 r. wynosi 6 000 000 EUR.

1. Budżet na wykonanie niniejszej decyzji 
w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 
grudnia 2011 r. wynosi 10 000 000 EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Kwota 6 mln euro nie wystarczy do osiągnięcia celów (na Europejski Rok 2010 na rzecz 
zwalczania ubóstwa i integracji społecznej przeznaczono budżet w wysokości 17 mln euro).
Do finansowania tych działań mogłyby zostać wykorzystane inne programy, co 
poskutkowałoby uszczupleniem tych ostatnich o fundusze, które mogłyby zostać spożytkowane 
w inny sposób. Zwiększenie budżetu do 10 mln euro jest zatem niezbędne do wzmocnienia 
oddziaływania akcji podjętych w tym roku.

Poprawka 29
Seán Kelly

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja A – punkt 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• wydarzenia medialne i fora wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk;

• wydarzenia medialne i fora wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk, 
z naciskiem na działania partnerskie oraz 
programy w zakresie mobilności;

Or. en

Uzasadnienie

Działania partnerskie oraz programy w zakresie mobilności mogłyby posłużyć jako punkt 
centralny Europejskiego Roku Wolontariatu, ale również promować powiązania, które 
mogłyby powstać w przyszłości, aby zapewnić trwały ślad zrealizowanych w tym roku akcji.
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Poprawka 30
Catherine Bearder

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp A – akapit pierwszy – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• ogólnoeuropejska kampania promocyjna 
kwestionująca tradycyjne stereotypy 
dotyczące wolontariuszy i wzywająca do 
poczynienia międzynarodowych porównań 
w celu naświetlenia kwestii różnorodności 
zadań wykonywanych przez wolontariuszy 
w całej Unii Europejskiej;

Or. en

Uzasadnienie

Stereotyp wolontariusza – często postrzeganego jako osoba pewnej płci i w pewnym wieku, 
uniemożliwia wielu ludziom myślenie o sobie jako o potencjalnym wolontariuszu, a także 
otwarcie się na nowe możliwości wolontariackie i poszukiwanie ich w środowisku, do którego 
należą. Podważenie tych stereotypów i rozbudowanie wiedzy ludzi na temat istoty pracy 
wolontariackiej przy pomocy ogólnoeuropejskiej kampanii promocyjnej poskutkuje nie tylko 
potencjalnym zburzeniem tych stereotypów, ale także zachęceniem zainteresowanych 
środowisk do podejmowania działań w zakresie wolontariatu. 

Poprawka 31
Seán Kelly

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – ustęp C – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostatecznie przyznane kwoty powinny być 
określone na podstawie indywidualnych 
wniosków o przyznanie dotacji 
przedłożonych przez krajowy organ 
koordynujący. Maksymalny udział 
Wspólnoty w finansowaniu wynosi 80 %
całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Ostatecznie przyznane kwoty powinny być 
określone na podstawie indywidualnych 
wniosków o przyznanie dotacji 
przedłożonych przez krajowy organ 
koordynujący. Maksymalny udział 
Wspólnoty w finansowaniu wynosi 70 %
całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Or. en
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Uzasadnienie

Dzięki zwiększeniu środków pochodzących spoza UE można by podjąć więcej działań.


