
AM\794300RO.doc PE430.444v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2009/0072(CNS)

29.10.2009

AMENDAMENTELE
12 - 31

Proiect de aviz
Karima Delli
(PE430.326v01-00)

Anul european al voluntariatului (2011)

Propunere de decizie
(COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))



PE430.444v01-00 2/15 AM\794300RO.doc

RO

AM_Com_LegOpinion



AM\794300RO.doc 3/15 PE430.444v01-00

RO

Amendamentul 12
Salvatore Caronna

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În societățile cu evoluție rapidă, este 
necesar să se asigure eficacitatea 
infrastructurilor de sprijin pentru voluntari, 
pentru a permite participarea unui număr 
cât mai mare de persoane la activitățile 
benevole. Prin urmare, este important să fie 
sprijinite învățarea reciprocă și schimbul 
de bune practici la nivel comunitar.

(4) În societățile cu evoluție rapidă, este 
necesar să se asigure eficacitatea 
infrastructurilor de sprijin pentru voluntari, 
pentru a permite participarea unui număr 
cât mai mare de persoane la activitățile de 
voluntariat. Prin urmare, este important să 
fie sprijinite învățarea inter pares și 
schimbul de bune practici la nivel 
comunitar, național, regional și local, 
între altele prin organizarea unor sisteme 
eficiente de cooperare și de dezvoltare a 
legăturilor reciproce între organizațiile de 
voluntari. 

Or. en

Amendamentul 13
Seán Kelly

Propunere de decizie
Considerentul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În Cartea albă privind sportul din 11 
iulie 2007 (COM(2007)0391), Comisia a 
subliniat faptul că organizațiile de 
voluntari angajate în activități sportive 
oferă numeroase oportunități de educație 
nonformală, care trebuie să fie 
recunoscute și încurajate. De asemenea, 
sportul oferă tinerilor posibilități atractive 
de angajament și implicare în societate și 
poate avea un efect benefic în 
contracararea delincvenței.
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Or. en

Justificare

Sportul, în special la nivel local, reprezintă una din principalele căi de dezvoltare a 
activităților de voluntariat în UE. În consecință, ar trebui să se acorde recunoașterea 
cuvenită rolului sportului în promovarea voluntariatului, precum și priorității care i-a fost 
atribuită în cadrul Cărții albe privind sportul a Comisiei.

Amendamentul 14
Salvatore Caronna

Propunere de decizie
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Voluntariatul constituie un element 
esențial în încurajarea cetățeniei active, 
stimularea societății civile și consolidarea 
solidarității. Cu toate acestea, 
voluntariatul și activitățile de voluntariat 
nu ar trebui să se substituie muncii 
remunerate. 

Or. en

Amendamentul 15
Seán Kelly

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Există o mare varietate de activități 
voluntare în ansamblul Europei, care ar 
trebui păstrate și dezvoltate în continuare.

(13) Există o mare varietate de activități de 
voluntariat în Europa, care ar trebui 
păstrate și dezvoltate în continuare, între 
altele prin crearea unei rețele 
transfrontaliere a asociațiilor de 
voluntariat în diferitele state membre, 
pentru a oferi un cadru permanent pentru 
schimbul de experiențe și cele mai bune 
practici.
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Or. en

Justificare

Crearea unor rețele transfrontaliere permanente în domeniul voluntariatului ar putea 
reprezenta una din moștenirile durabile ale Anului european.

Amendamentul 16
Catherine Bearder

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Ar trebui să se facă distincția între 
două tipuri de voluntariat. Primul tip este 
definit de către Națiunile Unite și de 
Organizația Internațională a Muncii 
drept muncă remunerată, adesea sub 
prețul pieței, în favoarea unei organizații 
nonprofit. Al doilea tip îl reprezintă 
munca neremunerată, cu drept de 
rambursare a cheltuielilor. Anul 
european al voluntariatului ar trebui să 
fie momentul potrivit pentru a incita 
statele membre să clarifice statutul juridic 
al ambelor tipuri de voluntariat, pentru a 
facilita exercitarea activităților de 
voluntariat. 

Or. en

Justificare

Modificare din motive lingvistice. „A facilita” constituie o traducere mai bună a ceea ce 
încerca să transmită textul original în franceză al raportorului.
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Amendamentul 17
Catherine Bearder

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În ciuda acestora, potențialul 
voluntariatului nu este încă pe deplin 
realizat. Un An european al voluntariatului 
va oferi ocazia de a demonstra, într-un 
context european, că voluntariatul sporește 
participarea civică. Acesta va contribui la 
întărirea sentimentului de apartenență și de 
devotament al cetățenilor față de societate 
la toate nivelurile – local, regional, național 
și european.

(15) În ciuda acestora, potențialul 
voluntariatului nu este încă pe deplin 
realizat. Un An european al voluntariatului 
va oferi ocazia de a demonstra, într-un 
context european, că voluntariatul sporește 
participarea civică. Acesta poate contribui 
la întărirea sentimentului de apartenență și 
de devotament al cetățenilor față de 
societate la toate nivelurile, local, regional, 
național și european și la combaterea 
discriminărilor astfel încât, în fiecare stat 
membru, rezidenții străini, inclusiv cei al 
căror statut lor nu le permite să ocupe un 
loc de muncă remunerat, să poată efectua 
o muncă remunerată în favoarea unor 
organizații nonprofit sau o muncă 
neremunerată. Astfel, acest lucru va 
facilita interacțiunea dintre cetățenii 
europeni și rezidenții străini care locuiesc 
în comunitatea lor, într-un cadru formal 
și constructiv, contribuind la prevenirea 
răspândirii xenofobiei.

Or. en

Justificare

Dacă voluntariatul are ca obiectiv consolidarea coeziunii sociale în Europa, trebuie să 
contribuie la combaterea discriminării și, deci, să fie accesibil tuturor rezidenților din toate 
statele membre, inclusiv cetățenilor țărilor terțe și ai țărilor care nu sunt partenere ale 
Uniunii Europene. Schimburile pozitive dintre cetățenii UE și cetățenii țărilor terțe care 
locuiesc într-un stat membru al UE vor contribui la prevenirea răspândirii rasismului printre 
aceste comunități și vor consolida solidaritatea în rândul rezidenților, indiferent dacă aceștia 
sunt sau nu europeni.
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Amendamentul 18
Catherine Bearder

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Abilitarea organizațiilor de voluntari și 
ameliorarea calității voluntariatului –
pentru a facilita voluntariatul și a încuraja 
activitatea în rețea, mobilitatea, cooperarea 
și sinergiile între organizațiile de voluntari 
și alte sectoare într-un context comunitar;

2. Abilitarea organizațiilor de voluntari și 
ameliorarea calității voluntariatului –
pentru a facilita voluntariatul și a încuraja 
activitatea în rețea, mobilitatea, cooperarea 
și sinergiile între organizațiile de voluntari 
și alte sectoare într-un context comunitar.
Obligația de prudență pe care 
organizațiile de voluntariat o au față de 
voluntarii lor ar trebui prevăzută prin lege 
și ar trebui să cuprindă o protecție 
adecvată (asigurare, protecția sănătății și 
a siguranței) și o formare 
corespunzătoare a voluntarilor care 
lucrează în aceste organizații.

Or. en

Justificare

Adesea, voluntarii nu sunt considerați drept angajați și nu se acordă niciun preț muncii lor, 
în special atunci când solicită un sprijin financiar, deși organizațiile au obligația de a-i 
forma și proteja în mod corespunzător. Organizațiile și comunitățile care beneficiază de pe 
urma comportamentului lor altruist ar trebui să aibă obligația de a le recunoaște valoarea 
reală și de a le acorda un sprijin real.

Amendamentul 19
Catherine Bearder

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Recompensarea și recunoașterea 
activităților de voluntariat – pentru a 
încuraja stimularea adecvată a 
cetățenilor, societăților și organizațiilor de 
promovare a voluntariatului și a dobândi o 
recunoaștere mai sistematică a 

3. Recompensarea și recunoașterea 
activităților de voluntariat – pentru a 
supraveghea introducerea unor 
stimulente adecvate pentru cetățeni, 
societăți și organizațiile de promovare a 
voluntariatului. Pentru cetățeni, acest 
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voluntariatului, la nivel comunitar și în 
statele membre, de către responsabili 
politici, organizații ale societății civile și 
angajatori pentru aptitudinile și 
competențele câștigate prin intermediul 
voluntariatului.

lucru include recunoașterea experienței 
acumulate și validarea echivalărilor, în 
cadrul unor programe de formare și de 
inserție profesionale prin introducerea 
unui sistem de certificare paneuropeană a 
cunoștințelor și a competențelor 
dobândite prin intermediul 
voluntariatului. Acest lucru va instaura o 
recunoaștere mai sistematică a 
voluntariatului, la nivel comunitar și în 
statele membre, de către responsabili 
politici, organizații ale societății civile și 
angajatori. Statele membre ar trebui să 
recunoască contribuția financiară pe care 
voluntariatul o aduce societății, scutind 
organizațiile de voluntariat de la plata 
TVA-ului pentru bunurile achiziționate în 
vederea îndeplinirii obiectivelor lor.

Or. en

Justificare

Voluntarii trebuie să aibă șansa ca munca lor să fie recunoscută prin validarea 
competențelor pe care le dobândesc. Documente dovedind meritul, recunoscute pe tot 
teritoriul Uniunii și însoțite de un sistem de notare bazat pe durata serviciului efectuat, pe 
nivelul responsabilităților exercitate și al competențelor necesare și dezvoltate în cadrul 
postului, vor permite celor care își consacră timpul voluntariatului să transforme această 
contribuție într-un atu pe care îl vor putea utiliza ulterior, atunci când vor căuta o muncă 
remunerată. Scutirea organizațiilor de voluntari de la plata TVA va favoriza dezvoltarea 
practicii de voluntariat.

Amendamentul 20
Seán Kelly

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Recompensarea și recunoașterea 
activităților de voluntariat – pentru a 
încuraja stimularea adecvată a cetățenilor, 
societăților și organizațiilor de promovare a 
voluntariatului și a dobândi o recunoaștere 
mai sistematică a voluntariatului, la nivel 

3. Recompensarea și recunoașterea 
activităților de voluntariat – pentru a 
încuraja stimularea adecvată a cetățenilor, 
societăților, asociațiilor sportive și 
organizațiilor de promovare a 
voluntariatului și a dobândi o recunoaștere 
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comunitar și în statele membre, de către 
responsabili politici, organizații ale 
societății civile și angajatori pentru 
aptitudinile și competențele câștigate prin 
intermediul voluntariatului.

mai sistematică a voluntariatului, la nivel 
comunitar și în statele membre, de către 
responsabili politici, organizații ale 
societății civile și angajatori pentru 
aptitudinile și competențele câștigate prin 
intermediul voluntariatului.

Or. en

Justificare

Trebuie să se acorde recunoașterea cuvenită rolului central pe care îl au organizațiile 
sportive locale din întreaga UE în încurajarea activităților de voluntariat.

Amendamentul 21
Seán Kelly

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Sensibilizarea cu privire la valoarea și 
importanța voluntariatului – pentru a spori 
sensibilizarea generală cu privire la 
importanța voluntariatului ca o expresie a 
participării civice care contribuie la 
preocupările comune ale tuturor statelor 
membre, astfel cum sunt dezvoltarea 
armonioasă a societății și coeziunea 
economică.

4. Sensibilizarea cu privire la valoarea 
socială și economică și importanța 
voluntariatului – pentru a spori 
sensibilizarea generală cu privire la 
importanța socială și economică a
voluntariatului ca o expresie a participării 
civice care contribuie la preocupările 
comune ale tuturor statelor membre, astfel 
cum sunt dezvoltarea armonioasă a 
societății și coeziunea socială și 
economică, și pentru a promova 
activitățile de voluntariat cu scopul de a 
spori atractivitatea acestora pentru 
cetățeni și de a le permite acestora să 
înceapă să se implice în acțiuni civice.

Or. en

Justificare

În urma raportului din martie 2008 al Parlamentului European privind contribuția 
voluntariatului la coeziunea economică și socială, această activitate trebuie recunoscută ca 
fiind importantă atât la nivel social, cât și economic.
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Amendamentul 22
Salvatore Caronna

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Sensibilizarea cu privire la valoarea și 
importanța voluntariatului – pentru a spori 
sensibilizarea generală cu privire la 
importanța voluntariatului ca o expresie a 
participării civice care contribuie la 
preocupările comune ale tuturor statelor 
membre, astfel cum sunt dezvoltarea 
armonioasă a societății și coeziunea 
economică.

4. Sensibilizarea cu privire la valoarea și 
importanța voluntariatului – pentru a spori 
sensibilizarea generală cu privire la 
importanța voluntariatului ca o expresie a 
participării civice care contribuie la 
preocupările comune ale tuturor statelor 
membre, astfel cum sunt dezvoltarea 
armonioasă a societății și coeziunea 
economică și socială.

Or. en

Amendamentul 23
Catherine Bearder

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Celebrarea și promovarea diversității 
în rândul cetățenilor Uniunii Europene 
care se angajează în activități voluntare –
pentru a contracara stereotipurile cele 
mai răspândite ale „voluntarilor”, cu 
scopul de a sensibiliza cu privire la 
diversitatea persoanelor care sunt 
angajate în activități de voluntariat pe 
teritoriul Europei și de a încuraja 
cetățenii din toate mediile, de toate rasele 
și de toate vârstele, indiferent de 
competențele și cunoștințele lor, să se 
implice în activități de voluntariat în 
comunitatea lor, precum și cu scopul de a 
promova voluntariatul ca activitate 
deschisă tuturor.
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Or. en

Justificare

Stereotipul cel mai răspândit al „voluntarului”, adesea caracterizat ca fiind o persoană de o 
anumită vârstă și de un anumit gen, împiedică numeroase persoane să se considere drept un 
potențial voluntar și să caute ocazii pentru a face voluntariat în comunitățile lor. Combaterea 
acestor stereotipuri și extinderea opiniei publice cu privire la ceea ce reprezintă activitățile 
de voluntariat și persoanele care desfășoară aceste activități ar trebui incluse printre 
obiectivele cheie ale Anului european al voluntariatului.

Amendamentul 24
Seán Kelly

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Măsurile care trebuie luate pentru a se 
atinge obiectivele stabilite la articolul 2 
includ următoarele inițiative realizate la 
nivel comunitar, național, regional sau 
local, legate de obiectivele Anului 
european:

1. Măsurile care trebuie luate pentru a se 
atinge obiectivele stabilite la articolul 2 
includ următoarele inițiative realizate la 
nivel comunitar, național, regional sau 
local, legate de obiectivele Anului 
european:

• schimburi de experiență și de bune 
practici;

• schimburi de experiență și de bune 
practici;

• difuzarea rezultatelor studiilor și 
lucrărilor de cercetare în domeniu;
• conferințe, manifestări și inițiative care să 
promoveze dezbateri și să sensibilizeze 
opinia publică cu privire la importanța și la 
valoarea voluntariatului și să omagieze 
eforturile depuse de voluntari;

• conferințe, manifestări și inițiative care să 
promoveze dialogul și să sensibilizeze 
opinia publică cu privire la importanța și la 
valoarea voluntariatului și să consolideze 
rețelele transnaționale în vederea unor 
dezbateri active;

• campanii de informare și promovare 
pentru a difuza mesajele-cheie.

• campanii de informare și promovare 
pentru a difuza mesajele-cheie;
• înființarea unei baze de date europene a 
părților interesate și a organizațiilor 
implicate în activități voluntare;
• valorificarea sinergiilor cu alte domenii 
de acțiune ale UE, ca de exemplu în 
cadrul programului „Tineretul în 
acțiune”, al Fondului Social European și 
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al sportului, pentru a promova cetățenia 
activă.

Or. en

Justificare

Difuzarea studiilor nu ar trebui să fie o prioritate, cu atât mai mult cu cât Comisia se 
pregătește să publice un studiu important privind voluntariatul la sfârșitul anului 2009. În 
schimb, fondurile ar trebui să fie utilizate pentru crearea unei baze de date a voluntarilor și a 
organizațiilor de voluntari. Ar trebui să fie vizate sinergii, acolo unde este posibil, cu alte 
inițiative și programe comunitare pentru ca Anul european să aibă un impact maxim.

Amendamentul 25
Salvatore Caronna

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

• schimburi de experiență și de bune 
practici;

• schimburi de experiență și de bune 
practici, în special prin intermediul 
sistemelor eficiente de cooperare și de 
dezvoltare a legăturilor reciproce între 
organizațiile de voluntari;

Or. en

Amendamentul 26
Salvatore Caronna

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

• conferințe, manifestări și inițiative care să 
promoveze dezbateri și să sensibilizeze 
opinia publică cu privire la importanța și la 
valoarea voluntariatului și să omagieze 
eforturile depuse de voluntari;

• conferințe, manifestări și inițiative care să 
promoveze dialogul și să sensibilizeze 
opinia publică cu privire la importanța și la 
valoarea voluntariatului și să omagieze 
eforturile depuse de voluntari;

Or. en
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Amendamentul 27
Catherine Bearder

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Bugetul alocat punerii în aplicare a 
prezentei decizii pentru perioada cuprinsă 
între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011 
este de 6 000 000 EUR.

1. Bugetul alocat punerii în aplicare a 
prezentei decizii pentru perioada cuprinsă 
între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011 
este de 13 500 000 EUR.

Or. en

Justificare

Mijloacele bugetare alocate pentru cele 5 proiecte „Anul european”anterioare variază între 
10 și 17 milioane EUR. Diversitatea și caracterul local al organizațiilor de voluntariat aflate 
pe tot cuprinsul Europei aduc provocări semnificative organizării unui An paneuropean al 
voluntariatului care să fie cu adevărat deschis tuturor. Este necesar ca bugetul să fie mărit 
pentru ca acest an să poată aduce beneficii reale societății civile din întreaga Europă și 
pentru ca rețelele și proiectele durabile dezvoltate în acest cadru să se mențină și în 2012.
Această sumă nouă reprezintă o medie a sumelor deja acordate.

Amendamentul 28
Seán Kelly

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Bugetul alocat punerii în aplicare a 
prezentei decizii pentru perioada cuprinsă 
între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011 
este de 6 000 000 EUR.

1. Bugetul alocat punerii în aplicare a 
prezentei decizii pentru perioada cuprinsă 
între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2011 
este de 10 000 000 EUR.

Or. en

Justificare

Suma de 6 milioane EUR nu este suficientă pentru a atinge obiectivele fixate (de exemplu, 
bugetul Anului european 2010 al luptei împotriva sărăciei și incluziunii sociale se ridică la 
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17 milioane EUR). Faptul că alte programe ar putea fi utilizate pentru a finanța anumite 
acțiuni riscă să priveze aceste programe de mijloace care ar putea fi folosite în alt mod. De 
aceea, este necesară o mărire a bugetului la 10 milioane EUR pentru a spori impactul Anului 
european.

Amendamentul 29
Seán Kelly

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea A – punctul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

• evenimente de mare răsunet și forumuri 
pentru schimburi de experiențe și de bune 
practici;

• evenimente de mare răsunet și forumuri 
pentru schimburi de experiențe și de bune 
practici, acordându-se prioritate 
programelor de înfrățire și de mobilitate;

Or. en

Justificare

Programele de înfrățire și de mobilitate ar putea constitui punctul central al Anului 
european, încurajând crearea de legături care ar putea fi utilizate ulterior drept bază pentru 
a asigura continuitatea acțiunilor întreprinse în cadrul Anului european.

Amendamentul 30
Catherine Bearder

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea A – punctul 1 – liniuța 4a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

• o campanie publicitară paneuropeană 
care să combată stereotipurile tradiționale 
ale „voluntarilor” și care să facă apel la 
comparații internaționale pentru a 
sublinia varietatea activităților efectuate 
de voluntari pe tot teritoriul Uniunii 
Europene;

Or. en
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Justificare

Stereotipul cel mai răspândit al „voluntarului”, adesea caracterizat ca fiind o persoană de o 
anumită vârstă și de un anumit gen, împiedică numeroase persoane să se considere drept un 
potențial voluntar și să caute ocazii pentru a face voluntariat în comunitățile lor. Prin 
combaterea acestor stereotipuri și extinderea opiniei publice cu privire la ceea ce reprezintă 
activitățile de voluntariat printr-o campanie publicitară paneuropeană vor combate aceste 
stereotipuri și se va promova voluntariatul în toate mediile interesate.

Amendamentul 31
Seán Kelly

Propunere de decizie
Anexă – secțiunea C – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sumele finale acordate vor fi determinate 
pe baza cererii individuale de 
subvenționare depuse de organismul 
național de coordonare. Procentul maxim 
de cofinanțare comunitară este fixat la 80%
din costul total eligibil.

Sumele finale acordate vor fi determinate 
pe baza cererii individuale de 
subvenționare depuse de organismul 
național de coordonare. Procentul maxim 
de cofinanțare comunitară este fixat la 70%
din costul total eligibil.

Or. en

Justificare

Ar putea fi întreprinse mai multe acțiuni dacă partea nesubvenționată de UE ar crește.


