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Alteração 12
Salvatore Caronna

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Nas sociedades em rápida mutação 
torna-se necessário garantir a eficácia das 
infra-estruturas que apoiam o voluntariado, 
de forma a permitir a participação de um 
maior número de pessoas nas actividades 
voluntárias. É, pois, importante apoiar a 
aprendizagem mútua e o intercâmbio de 
boas práticas a nível comunitário.

(4) Nas sociedades em rápida mutação 
torna-se necessário garantir a eficácia das 
infra-estruturas que apoiam o voluntariado, 
de forma a permitir a participação de um 
maior número de pessoas nas actividades 
voluntárias. É, pois, importante apoiar a 
aprendizagem mútua e o intercâmbio de 
boas práticas a nível comunitário,
nacional, regional e local, nomeadamente 
mediante a instituição de sistemas 
eficientes de cooperação e de criação de 
redes entre organizações voluntárias.

Or. en

Alteração 13
Seán Kelly

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) No seu Livro Branco sobre o 
Desporto, de 11 de Julho de 2007 
(COM(2007)0391), a Comissão salientou 
que as organizações voluntárias 
participantes em actividades desportivas 
proporcionam muitas ocasiões de 
educação não formal, que têm de ser 
reconhecidas e encorajadas. O desporto 
apresenta igualmente possibilidades 
atraentes para o empenho e a 
participação dos jovens na sociedade e 
pode contribuir para evitar que estes 
resvalem para a delinquência.
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Or. en

Justificação

O desporto, nomeadamente o desporto de base, é um dos canais fundamentais de actividade 
voluntária na UE. Por conseguinte, importa reconhecer devidamente o papel do desporto na 
promoção da actividade voluntária e a prioridade que lhe é atribuída no Livro Branco sobre 
o Desporto, elaborado pela Comissão.

Alteração 14
Salvatore Caronna

Proposta de decisão
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O voluntariado é um elemento 
essencial na promoção da cidadania 
activa, que olha pelo desenvolvimento da 
sociedade civil e reforça a solidariedade. 
No entanto, o voluntariado e as 
actividades voluntárias não devem ser 
substitutos do trabalho remunerado. 

Or. en

Alteração 15
Seán Kelly

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Existe uma grande variedade de 
actividades voluntárias na Europa que é 
importante preservar e desenvolver.

(13) Existe uma grande variedade de 
actividades voluntárias na Europa que é 
importante preservar e desenvolver, 
nomeadamente mediante a criação de 
uma rede transfronteiriça de associações 
voluntárias nos diferentes 
Estados-Membros, com vista à obtenção 
de uma plataforma permanente destinada 
ao intercâmbio de experiências e de 
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melhores práticas.

Or. en

Justificação

A criação de redes permanentes e transfronteiriças no domínio do voluntariado poderia ser 
uma das heranças duradouras do Ano Europeu. 

Alteração 16
Catherine Bearder

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Importa distinguir entre dois tipos 
de voluntariado. O primeiro é definido 
pelas Nações Unidas e pela Organização 
Internacional do Trabalho como trabalho 
remunerado, muitas vezes abaixo do valor 
do mercado, para uma organização sem 
fins lucrativos. O segundo é o trabalho 
remunerado sem direito a reembolso das 
despesas. O Ano Europeu do 
Voluntariado deveria proporcionar uma 
oportunidade para incentivar os 
Estados-Membros a clarificar o estatuto 
jurídico relativamente a ambos os tipos de 
voluntariado a fim de facilitar a prática 
da actividade voluntária. 

Or. en

Justificação

A presente alteração prende-se com razões de ordem linguística. "Facilitar" traduz melhor a 
ideia que o texto original do relator, em língua francesa, visa transmitir.
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Alteração 17
Catherine Bearder

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Apesar disso, o potencial do 
voluntariado não foi ainda plenamente 
explorado. A realização de um Ano 
Europeu do Voluntariado representa uma 
oportunidade para demonstrar num 
contexto europeu que o voluntariado 
reforça a participação cívica. Pode também 
ajudar a desenvolver um sentimento de 
pertença e um empenhamento por parte
dos cidadãos em relação à sociedade em 
que estão inseridos, a todos os níveis:
local, regional, nacional e europeu.

(15) Apesar disso, o potencial do 
voluntariado não foi ainda plenamente 
explorado. A realização de um Ano 
Europeu do Voluntariado representa uma 
oportunidade para demonstrar num 
contexto europeu que o voluntariado 
reforça a participação cívica. Pode também 
ajudar a desenvolver entre os cidadãos um 
sentimento de pertença e um 
empenhamento em relação à sociedade em 
que estão inseridos, a todos os níveis -
local, regional, nacional e europeu - e a 
combater a discriminação de forma a 
permitir que, em cada Estado-Membro, os 
residentes estrangeiros, incluindo aqueles 
a quem o estatuto não permite exercer 
uma actividade remunerada, possam 
exercer uma actividade remunerada para 
organizações sem fins lucrativos ou uma 
actividade não remunerada. Por seu 
turno, isto facilitará a interacção entre os 
cidadãos europeus e estrangeiros 
residentes na sua comunidade, numa 
envolvente formal e construtiva, 
permitindo evitar a propagação da 
xenofobia.

Or. en

Justificação

O voluntariado, cujo objectivo é reforçar a coesão social na Europa, deve permitir combater 
a discriminação e, consequentemente, deve beneficiar de um estatuto acessível a todos os 
residentes de cada Estado-Membro, incluindo os nacionais de países terceiros e de países 
que não são parceiros da União Europeia. Os intercâmbios positivos entre os cidadãos da 
UE e nacionais de países terceiros que residem nos Estados-Membros da UE permitirá 
contrariar a propagação do racismo no seio dessas comunidades e reforçará a solidariedade 
entre os seus residentes europeus e não europeus.
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Alteração 18
Catherine Bearder

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Dar meios às organizações voluntárias e 
melhorar a qualidade do voluntariado ─ 
Facilitar o voluntariado e incentivar a 
criação de redes, a mobilidade, a 
cooperação e as sinergias entre as 
organizações voluntárias e os outros 
sectores no contexto da UE;

2. Dar meios às organizações voluntárias e 
melhorar a qualidade do voluntariado -
Facilitar o voluntariado e incentivar a 
criação de redes, a mobilidade, a 
cooperação e as sinergias entre as 
organizações voluntárias e os outros 
sectores no contexto da UE. O dever das 
organizações voluntárias de cuidar dos 
seus voluntários deveria ser definido na 
legislação e deveria incluir uma protecção 
adequada concretizada em seguros, na 
protecção da saúde e da segurança, bem 
como na formação dos voluntários que 
trabalham nas referidas organizações.

Or. en

Justificação

Frequentemente, os voluntários não são considerados trabalhadores e não auferem 
remuneração pelo seu trabalho, especialmente quando se candidatam a apoio financeiro, 
embora as organizações tenham o dever de formar e de proteger adequadamente estas 
pessoas. O valor e apoio genuínos deveriam ser uma exigência das organizações e das 
comunidades que beneficiam do seu comportamento altruísta.

Alteração 19
Catherine Bearder

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Recompensar e reconhecer o trabalho 
voluntário ─ Encorajar a atribuição de 
incentivos adequados aos indivíduos, 
empresas e organizações voluntárias, e 
garantir um reconhecimento mais 
sistemático das actividades voluntárias 

3. Recompensar e reconhecer o trabalho 
voluntário ─ Supervisionar a introdução 
de incentivos adequados aos indivíduos, 
empresas e organizações voluntárias. No 
que diz respeito a um indivíduo, isso 
inclui a validação da experiência e o 
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pelos responsáveis políticos, as 
organizações da sociedade civil e os 
empregadores, no que diz respeito às 
capacidades e competências desenvolvidas 
através do voluntariado.

reconhecimento de equivalência para 
efeitos de formação e de procura de
emprego, mediante a introdução de um 
sistema pan-europeu de certificação de 
aptidões e competências adquiridas com o 
voluntariado. Tal estabelecerá um 
reconhecimento mais sistemático de 
actividades voluntárias a nível da UE e nos 
Estados-Membros pelos responsáveis 
políticos, as organizações da sociedade 
civil e os empregadores. Os 
Estados-Membros deveriam reconhecer a 
contribuição financeira que o 
voluntariado presta à sociedade, 
isentando as organizações voluntárias do 
IVA aplicado às mercadorias adquiridas 
na consecução dos seus objectivos.

Or. en

Justificação

Importa expressar reconhecimento pelo trabalho dos voluntários mediante a validação das 
competências por eles adquiridas. Uma prova documental do mérito, reconhecida em toda a 
União, incluindo um sistema de classificação baseado na duração do serviço, o grau de 
responsabilidade detido e as competências solicitadas pelo cargo, e desenvolvidas no mesmo, 
beneficiará os indivíduos que exercem actividade no sector do voluntariado, transformando 
este contributo numa vantagem que, mais tarde, poderá ser utilizada na procura de trabalho 
remunerado. Por último, a isenção do pagamento de IVA em benefício das organizações 
voluntárias favorecerá o aumento da prática de voluntariado.

Alteração 20
Seán Kelly

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Recompensar e reconhecer o trabalho 
voluntário ─ Encorajar a atribuição de 
incentivos adequados aos indivíduos, 
empresas e organizações voluntárias, e 
garantir um reconhecimento mais 
sistemático das actividades voluntárias 
pelos responsáveis políticos, as 

3. Recompensar e reconhecer o trabalho 
voluntário ─ Encorajar a atribuição de 
incentivos adequados aos indivíduos, 
empresas, associações desportivas e 
organizações voluntárias, e garantir um 
reconhecimento mais sistemático das 
actividades voluntárias pelos responsáveis 
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organizações da sociedade civil e os 
empregadores, no que diz respeito às 
capacidades e competências desenvolvidas 
através do voluntariado.

políticos, as organizações da sociedade 
civil e os empregadores, no que diz 
respeito às capacidades e competências 
desenvolvidas através do voluntariado.

Or. en

Justificação

Importa reconhecer devidamente o papel fulcral das organizações desportivas de base em 
toda a UE enquanto motores da actividade voluntária.

Alteração 21
Seán Kelly

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sensibilizar as pessoas para o valor e a 
importância do voluntariado ─ Sensibilizar 
as pessoas para a importância do 
voluntariado enquanto expressão de 
participação cívica e enquanto actividade 
que contribui para a realização de 
objectivos comuns a todos os Estados 
Membros, como o desenvolvimento 
harmonioso da sociedade e a coesão 
económica.

4. Sensibilizar as pessoas para o valor 
social e económico e a importância do 
voluntariado ─ Sensibilizar as pessoas para 
a importância social e económica do 
voluntariado enquanto expressão de 
participação cívica e enquanto actividade 
que contribui para a realização de 
objectivos comuns a todos os Estados 
Membros, como o desenvolvimento 
harmonioso da sociedade e a coesão 
económica, e promover actividades 
voluntárias no intuito de torná-las mais 
atraentes para os cidadãos, 
permitindo-lhes começar a assumir 
compromissos cívicos.

Or. en

Justificação

Na sequência do relatório do Parlamento Europeu, de Março de 2008, sobre o contributo do 
voluntariado para a coesão económica e social, importa atribuir o devido reconhecimento à 
importância social e económica desta actividade.
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Alteração 22
Salvatore Caronna

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sensibilizar as pessoas para o valor e a 
importância do voluntariado ─ Sensibilizar 
as pessoas para a importância do 
voluntariado enquanto expressão de 
participação cívica e enquanto actividade 
que contribui para a realização de 
objectivos comuns a todos os Estados 
Membros, como o desenvolvimento 
harmonioso da sociedade e a coesão 
económica.

4. Sensibilizar as pessoas para o valor e a 
importância do voluntariado ─ Sensibilizar 
as pessoas para a importância do 
voluntariado enquanto expressão de 
participação cívica e enquanto actividade 
que contribui para a realização de 
objectivos comuns a todos os Estados 
Membros, como o desenvolvimento 
harmonioso da sociedade e a coesão 
económica e social.

Or. en

Alteração 23
Catherine Bearder

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Celebrar e promover a diversidade 
entre os cidadãos da União Europeia que 
participam em actividades voluntárias -
Contestar estereótipos de "voluntários" 
comummente aceites a fim de sensibilizar 
para a diversidade de participantes em 
actividades voluntárias em toda a Europa 
e de incentivar os cidadãos de todas as 
origens, de todas as raças, dotados de 
todas as competências e aptidões, e de 
todas as idades, a participarem em 
actividades voluntárias na sua 
comunidade, e de promover o 
voluntariado enquanto actividade aberta a 
todos.

Or. en
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Justificação

O estereótipo de "voluntário" estabelecido caracteriza-se frequentemente por uma pessoa de 
determinada idade e género, impedindo muitas pessoas de se considerarem potenciais 
voluntários e de partirem à descoberta de oportunidades de voluntariado nas suas 
comunidades. Um dos principais objectivos do Ano Europeu do Voluntariado deveria ser o de 
contestar estes estereótipos e de alargar os horizontes das pessoas relativamente ao que é a 
essência do trabalho de voluntariado e a quem se voluntaria, em parte recorrendo a 
comparações a nível internacional.

Alteração 24
Seán Kelly

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As medidas a tomar para alcançar os 
objectivos definidos no artigo 2.º incluirão 
as seguintes acções organizadas ao nível 
comunitário, nacional, regional ou local, 
relacionadas com os objectivos do Ano 
Europeu:

1. As medidas a tomar para alcançar os 
objectivos definidos no artigo 2.º incluirão 
as seguintes acções organizadas ao nível 
comunitário, nacional, regional ou local, 
relacionadas com os objectivos do Ano 
Europeu:

• intercâmbio de experiências e de boas 
práticas;

• intercâmbio de experiências e de boas 
práticas;

• divulgação dos resultados de estudos e 
investigação realizados neste domínio;
• organização de conferências, eventos e 
iniciativas para promover o debate e 
sensibilizar os cidadãos para a importância 
e o valor do voluntariado, e felicitar os 
esforços realizados pelos voluntários;

• organização de conferências, eventos e 
iniciativas para promover o diálogo e 
sensibilizar os cidadãos para a importância 
e o valor do voluntariado, e promover as 
redes transnacionais com o objectivo de 
um debate activo;

• realização de campanhas de informação e 
promoção para divulgar as mensagens mais 
importantes.

• realização de campanhas de informação e 
promoção para divulgar as mensagens mais 
importantes;

• criação de uma base de dados europeia 
de partes interessadas e organizações 
participantes em actividades voluntárias;
• tirar partido de sinergias com outros 
domínios de acção da UE, nomeadamente 
o programa «Juventude em Acção», o 
Fundo Social Europeu e o desporto, no 
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sentido de promover a cidadania activa.

Or. en

Justificação

A divulgação de estudos não deveria constituir uma prioridade, especialmente tendo em 
conta o facto de que a Comissão está prestes a publicar um importante estudo sobre o 
voluntariado, no final de 2009. Em vez disso, os fundos devem ser utilizados para a 
elaboração de uma base de dados de voluntários e de organizações voluntárias. Devem 
procurar-se sinergias, sempre que possível, com outras iniciativas e programas da UE, no 
intuito de os melhores resultados do Ano Europeu.

Alteração 25
Salvatore Caronna

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

• intercâmbio de experiências e de boas 
práticas;

• intercâmbio de experiências e de boas 
práticas, nomeadamente mediante 
sistemas eficientes de cooperação e de 
criação de redes entre organizações 
voluntárias;

Or. en

Alteração 26
Salvatore Caronna

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

• organização de conferências, eventos e 
iniciativas para promover o debate e 
sensibilizar os cidadãos para a importância 
e o valor do voluntariado, e felicitar os 
esforços realizados pelos voluntários;

• organização de conferências, eventos e 
iniciativas para promover o diálogo e 
sensibilizar os cidadãos para a importância 
e o valor do voluntariado, e felicitar os 
esforços realizados pelos voluntários;

Or. en
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Alteração 27
Catherine Bearder

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O orçamento para execução da presente 
decisão, no período de 1 de Janeiro 2011 a 
31 de Dezembro de 2011, é de 6 000 000 
de euros.

1. O orçamento para execução da presente 
decisão, no período de 1 de Janeiro 2011 a 
31 de Dezembro de 2011, é de 13.500.000 
de euros.

Or. en

Justificação

As dotações orçamentais relativas aos últimos cinco "anos europeus" variaram entre 10 
milhões e 17 milhões de euros. A natureza diversa e local das organizações voluntárias 
espalhadas pela Europa coloca desafios significativos à organização de um Ano pan-
Europeu do Voluntariado genuinamente abrangente. Para que este ano proporcione 
benefícios reais à sociedade civil em toda a Europa e institua redes e projectos duradouros 
que estejam a funcionar em 2012, o orçamento deve ser aumentado. Este novo montante 
reflecte uma média dos montantes previamente atribuídos.

Alteração 28
Seán Kelly

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O orçamento para execução da presente 
decisão, no período de 1 de Janeiro 2011 a 
31 de Dezembro de 2011, é de 6 000 000 
de euros.

1. O orçamento para execução da presente 
decisão, no período de 1 de Janeiro 2011 a 
31 de Dezembro de 2011, é de 10.000.000 
de euros.

Or. en

Justificação

O montante de 6 milhões de euros não é suficiente para alcançar os objectivos (o Ano 
Europeu de 2010, votado ao combate da pobreza e à inclusão social, dispõe de um orçamento 
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de 17 milhões de euros). A possibilidade de se utilizarem outros programas para financiar 
actividades canalizaria fundos destes programas para outras finalidades. É, por conseguinte, 
necessário aumentar o orçamento para 10 milhões de euros com vista a impulsionar os 
resultados do Ano.

Alteração 29
Seán Kelly

Proposta de decisão
Anexo I – Secção A – ponto 1 - travessão 1

Texto da Comissão Alteração

• a realização de eventos e fóruns com forte 
visibilidade para trocar experiência e boas 
práticas;

• a realização de eventos e fóruns com forte 
visibilidade para trocar experiência e boas 
práticas, incluindo prioridades para os 
programas de geminação e de mobilidade;

Or. en

Justificação

Os programas de geminação e de mobilidade poderiam servir de pólo de atracção do Ano 
Europeu, mas também promover ligações passíveis de serem construídas no futuro, a fim de 
salvaguardar o legado do Ano.

Alteração 30
Catherine Bearder

Proposta de decisão
Anexo – Secção A – ponto 1 – subponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

• uma campanha de publicidade 
pan-europeia que conteste os estereótipos 
tradicionais de "voluntários" e que apele 
a comparações internacionais para 
salientar a variedade de tarefas levadas a 
cabo por voluntários em toda a União 
Europeia;

Or. en
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Justificação

O estereótipo de "voluntário", que muitas vezes tipifica uma pessoa de determinada idade e 
género, impede muitas pessoas de se considerarem potenciais voluntários e de partirem à 
descoberta de oportunidades de voluntariado nas suas comunidades. A contestação destes 
estereótipos e o alargamento dos horizontes das pessoas sobre a essência do trabalho de 
voluntariado, através de uma campanha de publicidade pan-europeia, desafiará estes 
estereótipos e promoverá o voluntariado em toda a sua gama.

Alteração 31
Seán Kelly

Proposta de decisão
Anexo – Secção C – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os montantes finais a atribuir serão 
determinados com base em cada pedido de 
financiamento apresentado pelos 
organismos nacionais de coordenação. A 
taxa máxima de co-financiamento 
comunitário é de 80 % do custo total 
elegível.

Os montantes finais a atribuir serão 
determinados com base em cada pedido de 
financiamento apresentado pelos 
organismos nacionais de coordenação. A 
taxa máxima de co-financiamento 
comunitário é de 70 % do custo total 
elegível.

Or. en

Justificação

Poderiam ser empreendidas mais actividade se fosse aumentada a percentagem de 
financiamento proveniente de fonte não comunitária.


