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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κηρύξει το 2011 Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού. Η 
παρούσα πρόταση απόφασης της Επιτροπής έρχεται ως συνέχεια στη δήλωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την απόφαση να κηρυχθεί 
το  2011 "Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού." Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους είναι η 
ενθάρρυνση και η υποστήριξη των ανταλλαγών εμπειριών και ορθών πρακτικών και των 
προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και η 
κοινωνία των πολιτών για τη δημιουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοϊκών συνθηκών  για 
τον εθελοντισμό.

Η Επιτροπή θωρεί τον εθελοντισμό ως ενεργό έκφραση της συμμετοχής του πολίτη που 
εδραιώνει τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες μας: ο εθελοντισμός πρέπει να συμβάλει στην 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών όπως η ιδιότητα του πολίτη, η αλληλεγγύη, η υπεράσπιση 
των κοινών αγαθών ή ακόμη η εξάλειψη των διακρίσεων. Ο εθελοντισμός διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο σε διάφορους τομείς όπως η εκπαίδευση, η νεολαία, ο πολιτισμός, ο 
αθλητισμός, το περιβάλλον, η υγεία, η κοινωνική φροντίδα, η προστασία των καταναλωτών, 
η ανθρωπιστική βοήθεια, η αναπτυξιακή πολιτική, η έρευνα, η ισότητα ευκαιριών και οι 
εξωτερικές σχέσεις. Ο εθελοντισμός μπορεί επίσης να συμβάλει στην αρμονική ανάπτυξη 
των κοινωνιών μας.

Το άρθρο 2 της πρότασης απαριθμεί τέσσερις στόχους. Οι συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει 
να αναληφθούν για την επίτευξη αυτών των στόχων καθορίζονται στο άρθρο 3 και 
περιλαμβάνουν οργανωμένες πρωτοβουλίες σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να δοθούν για το Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011  6 
εκατ. ευρώ και να διατεθούν 2 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών, 
σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2010.

Το Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού θα πρέπει επίσης να αποτελέσει ευκαιρία για την 
επιβεβαίωση ή την εκ νέου επιβεβαίωση ορισμένων βασικών αρχών που δεν φαίνονται να 
είναι ή δεν είναι επαρκώς διευκρινισμένες στο κείμενο που μας προτείνει η Επιτροπή.

Έτσι, με τις τροπολογίες που προτείνουμε επιδιώκεται:

 να διευκρινιστεί το νομικό καθεστώς του εθελοντή·
 να διασφαλιστεί η ουσιαστική προστασία των εθελοντών  όσον αφορά την 

ασφάλειά τους στην εργασία, την υγεία τους και την κοινωνική προστασία τους·
 να προωθηθεί η επικύρωση της εμπειρίας που αποκτήθηκε και της ισοδυναμίας 

της στο πλαίσιο ενός κύκλου επαγγελματικής κατάρτισης και ένταξης·
 να καταστεί δυνατή η μη υπαγωγή των εθελοντικών οργανώσεων στο ΦΠΑ, ώστε 

να ενθαρρυνθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι μη εμπορικές οργανώσεις να 
προσφεύγουν στον εθελοντισμό·

  να διευκολυνθεί η πρόσβαση των εθελοντικών οργανώσεων σε επαρκή και 
βιώσιμη χρηματοδότηση, χωρίς να τους επιβάλλονται επαχθείς γραφειοκρατικές 
διατυπώσεις, διατηρώντας παράλληλα τους αναγκαίους ελέγχους στις δαπάνες 
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δημόσιου χρήματος και φροντίζοντας να μη μπορεί ο εθελοντισμός να υπερβαίνει 
ορισμένη χρονική διάρκεια· 

 να  καταπολεμηθούν όλων των ειδών οι διακρίσεις· 
 να ενθαρρυνθεί ο εθελοντισμός ως μέσο για την προώθηση της ειρήνης, της 

συνεργασίας Βορρά-Νότου, της προστασίας του περιβάλλοντος ή  ακόμη της 
ανάπτυξης και της αναγνώρισης της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας 
της αλληλεγγύης·

 να καθιερωθεί μόνιμη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις και να θεσπιστεί 
σταθερό θεσμικό πλαίσιο για τη συμμετοχή των οργανώσεων αυτών στη δημόσια 
διαβούλευση. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία διοικητικά και θεσμικά 
μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση και την εφαρμογή της αρχής της 
εταιρικής σχέσης που περιέχονται στις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές για τη συνοχή και την ανάπτυξη της υπαίθρου·

 να προβλεφθεί επαρκής προϋπολογισμός ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία του εν 
λόγω Ευρωπαϊκού έτους εθελοντισμού 2011·

 να περιληφθεί ο εθελοντισμός ως ειδική κατηγορία στους  στατιστικούς 
λογαριασμούς της Eurostat, να καταρτίζονται τακτικά συμπληρωματικοί 
λογαριασμοί για τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΙΜΚΧ) και να 
περιλαμβάνεται σε αυτούς η εργασία των εθελοντών. 

Είναι επίσης σημαντικό να μην αρκεστούμε σε ένα μόνον έτος. Θα πρέπει επομένως να 
τεθούν κοινοί στόχοι για τις εθελοντικές δραστηριότητες πέρα από το Ευρωπαϊκό έτος 
εθελοντισμού το 2011. Στο ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με τη συμβολή του 
εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη 
προτείνει μέτρα που θα ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, ανάλογα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο εθελοντισμός αποτελεί μια μη τυπική 
εμπειρία μάθησης η οποία επιτρέπει την 
απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων καθώς και μια σημαντική 
μορφή ενεργού συμμετοχής των πολιτών 
στα κοινά. Οι ενέργειες που 
πραγματοποιούνται από τους εθελοντές 

(3) Ο εθελοντισμός αποτελεί μια μη τυπική 
εμπειρία μάθησης η οποία επιτρέπει την 
απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων καθώς και μια σημαντική 
μορφή ενεργού συμμετοχής των πολιτών 
στα κοινά. Οι ενέργειες που 
πραγματοποιούνται από τους εθελοντές 
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όλων των ηλικιών είναι μεγάλης σημασίας 
για την ανάπτυξη της δημοκρατίας, μίας 
από τις αρχές στις οποίες βασίζεται η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και συμβάλλουν στην 
αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και 
στην κοινωνική συνοχή. 

όλων των ηλικιών είναι μεγάλης σημασίας 
για την ανάπτυξη της δημοκρατίας, μίας 
από τις αρχές στις οποίες βασίζεται η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και συμβάλλουν στην 
αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και 
στην κοινωνική συνοχή. Αντίθετα, ο 
εθελοντισμός δεν είναι δυνατό να 
υποκαθιστά τη μισθωτή εργασία, πρέπει 
όμως να λαμβάνει επαρκή αποζημίωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εθελοντική εργασία, όπως εκτελείται στο πλαίσιο ενός οργανισμού μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, δεν θα πρέπει να είναι δυνατό να υποκαθιστά εύκολα τη μισθωτή εργασία. Οι 
επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν την εθελοντική εργασία για να 
αντικαθιστούν με μικρότερο κόστος  δραστηριότητες που ανήκουν κατ’ αρχήν στους 
εργαζομένους τους. Οι εθελοντικές οργανώσεις θα πρέπει επίσης να δεσμεύονται για την 
κάλυψη των εξόδων των εθελοντών στο πλαίσιο της αποστολής τους (φαγητό, ενδεχόμενη 
διαμονή κ.λπ.).

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Ο αμειβόμενος εθελοντισμός και ο 
εθελοντισμός διακρίνονται από το 
γεγονός ότι ο μεν πρώτος συνίσταται σε 
εθελοντική εργασία που παρέχεται, 
σύμφωνα με τους ορισμούς του ΟΗΕ και 
της ΔΟΕ, στο πλαίσιο μη κερδοσκοπικών 
οργανώσεων και συχνά λαμβάνει αμοιβή 
κάτω από το επίπεδο της αγοράς, ενώ ο 
δεύτερος είναι μη αμειβόμενος, έστω και 
αν καλύπτονται τα έξοδα που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της 
αποστολής. Το Ευρωπαϊκό έτος 
εθελοντισμού θα πρέπει να αποτελέσει 
την ευκαιρία για να παρακινηθούν τα 
κράτη μέλη να αποσαφηνίσουν το νομικό 
καθεστώς των δύο αυτών 
δραστηριοτήτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
θέση των ενδιαφερομένων. Στην παρούσα 
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απόφαση ο όρος «εθελοντισμός» θα 
πρέπει να περιλαμβάνει και τις δύο 
παραπάνω έννοιες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εθελοντική εργασία, όπως ορίζεται από διεθνείς οργανισμούς όπως η ΔΟΕ και ο ΟΗΕ, είναι 
η εργασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, δηλαδή 
εθελοντικών οργανώσεων ή μη κυβερνητικών οργανώσεων ανθρωπιστικού ή μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από εργαζόμενους που αποκαλούνται εθελοντές και που συνήθως 
λαμβάνουν μισθό.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Εντούτοις, οι δυνατότητες του 
εθελοντισμού δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη 
πλήρως. Το ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 
θα δώσει την ευκαιρία να αποδειχθεί, σε 
ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, ότι ο εθελοντισμός 
προάγει την ενεργό ιδιότητα του πολίτη. 
Μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση των 
πολιτών ότι ανήκουν στην κοινωνία και τη 
δέσμευσή τους σε αυτήν σε όλα τα επίπεδα 
— τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό.

(15) Εντούτοις, οι δυνατότητες του 
εθελοντισμού δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη 
πλήρως. Το ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 
θα δώσει την ευκαιρία να αποδειχθεί, σε 
ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, ότι ο εθελοντισμός 
προάγει την ενεργό ιδιότητα του πολίτη. 
Μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση των 
πολιτών ότι ανήκουν στην κοινωνία και τη 
δέσμευσή τους σε αυτήν σε όλα τα επίπεδα 
– τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό – και να καταπολεμήσει όλων 
των μορφών τις διακρίσεις, ώστε, σε 
κάθε κράτος μέλος, οι αλλοδαποί 
κάτοικοι να μπορούν να είναι εθελοντές ή 
μη αμειβόμενοι εθελοντές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αν ο εθελοντισμός έχει ως στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών στην Ευρώπη, θα 
πρέπει να επιτρέπει την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων και, συνεπώς, να 
αποκτήσει ένα καθεστώς προσιτό σε όλους τους κατοίκους κάθε κράτους μέλους, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών μη εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 α) Το Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 
αναμένεται να επιβεβαιώσει το θεμελιώδη 
ρόλο των εθελοντικών δραστηριοτήτων, 
υπενθυμίζοντας παράλληλα στα κράτη 
μέλη ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν θα 
πρέπει να καλύπτουν βασικές ανάγκες 
στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών 
ούτε να υποκαθιστούν την κρατική 
δράση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι κρατικές αρχές δεν θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν την εθελοντική εργασία για να 
αντικαθιστούν με μικρότερο κόστος  δραστηριότητες που ανήκουν κατ’ αρχήν στις υπηρεσίες 
και τους οργανισμούς τους.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δημιουργία περιβάλλοντος κατάλληλου 
για τον εθελοντισμό στην ΕΕ – να 
συμπεριληφθεί ο εθελοντισμός στις 
προσπάθειες για την προώθηση της 
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και 
των διαπροσωπικών δράσεων στο πλαίσιο 
της ΕΕ.

1. Δημιουργία περιβάλλοντος κατάλληλου 
για τον εθελοντισμό στην ΕΕ – να 
συμπεριληφθεί ο εθελοντισμός στις 
προσπάθειες για την προώθηση της 
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, της 
εταιρικής σχέσης και των διαπροσωπικών 
δράσεων στο πλαίσιο της ΕΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού αναμένεται να επαναβεβαιώσει τη βασική έννοια της 
εταιρικής σχέσης με προοπτική τη μόνιμη συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων της διοίκησης 
και των εθελοντικών οργανώσεων.
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Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ενίσχυση των μέσων των εθελοντικών 
οργανώσεων και βελτίωση της ποιότητας 
του εθελοντισμού – να διευκολυνθεί ο 
εθελοντισμός και να ενθαρρυνθούν η
δικτύωση, η κινητικότητα, η συνεργασία 
και οι συνέργειες ανάμεσα στις 
εθελοντικές οργανώσεις και άλλους τομείς 
στο πλαίσιο της ΕΕ.

2. Ενίσχυση των μέσων των εθελοντικών 
οργανώσεων και βελτίωση της ποιότητας 
του εθελοντισμού – να προωθηθεί ο 
εθελοντισμός και η πρόσβασή του σε 
επαρκή και βιώσιμη χρηματοδότηση 
ενθαρρύνοντας τη δικτύωση, την 
κινητικότητα, τη συνεργασία και τη 
δημιουργία συνεργειών ανάμεσα στις 
εθελοντικές οργανώσεις και άλλους μη 
κερδοσκοπικούς τομείς στο πλαίσιο της 
ΕΕ και επιτρέποντας στην εθελοντική 
δραστηριότητα να αποκτήσει διάρκεια·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να αποκτήσουν οι εθελοντικοί οργανισμοί μέσα δράσης, θα πρέπει να τους επιτραπεί η 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση που θα έχει χαρακτήρα μονιμότητας και αειφορίας. Θα πρέπει, 
επίσης, να επιβεβαιωθεί ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της εθελοντικής δραστηριότητας και 
να τονιστεί ότι ο εθελοντισμός πρέπει να έχει διάρκεια για  να αποτελέσει ένα πραγματικό 
επαγγελματικό σχέδιο, ακόμη και σχέδιο ζωής.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανταμοιβή και αναγνώριση των 
εθελοντικών δραστηριοτήτων - να 
ενθαρρυνθεί η παροχή κατάλληλων 
κινήτρων για τα άτομα, τις επιχειρήσεις 
και τις οργανώσεις ανάπτυξης του 
εθελοντισμού και να επιτευχθεί πιο 
συστηματική αναγνώριση του 
εθελοντισμού από τους υπευθύνους για τη 
χάραξη πολιτικής, τις οργανώσεις της 

3. Ανταμοιβή και αναγνώριση των 
εθελοντικών δραστηριοτήτων - να 
ενθαρρυνθεί η παροχή κατάλληλων 
κινήτρων για τα άτομα, τις επιχειρήσεις 
και τις οργανώσεις ανάπτυξης του 
εθελοντισμού (μεταξύ άλλων, 
αποτελεσματική κάλυψη των εθελοντών 
έναντι ασθενείας και ατυχήματος, καθώς 
και της ατομικής ευθύνης κατά την 
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κοινωνίας των πολιτών και τους εργοδότες 
όσον αφορά τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες που αποκτώνται στο πλαίσιο 
του εθελοντισμού.

άσκηση των εθελοντικών καθηκόντων 
τους, ουσιαστική αναγνώριση για τους 
εθελοντές των δεξιοτήτων που 
απέκτησαν με την επικύρωση της 
κτηθείσας εμπειρίας και την αναγνώριση 
ισοτιμίας στο πλαίσιο ενός κύκλου 
επαγγελματικής κατάρτισης και ένταξης,  
καθιέρωση απαλλαγών από το ΦΠΑ για 
τις εθελοντικές οργανώσεις που είναι 
αναγνωρισμένες στα κράτη μέλη, όσον 
αφορά τις αγορές που προορίζονται για 
την επίτευξη των στόχων τους) και να 
επιτευχθεί πιο συστηματική αναγνώριση 
του εθελοντισμού από τους υπευθύνους για 
τη χάραξη πολιτικής, τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και τους εργοδότες 
όσον αφορά τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες που αποκτώνται στο πλαίσιο 
του εθελοντισμού·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να προωθηθεί και να ενθαρρυνθεί ο εθελοντισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει επίσης 
να εξασφαλιστεί αποτελεσματική προστασία των εθελοντών στον τομέα της υγείας και της 
ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης να τους δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιούν την εθελοντική 
δραστηριότητά τους με  την επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
αποστολής τους. Τέλος, η απαλλαγή των εθελοντικών οργανώσεων από το ΦΠΑ θα διευκολύνει
την ανάπτυξη του εθελοντισμού.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. ενίσχυση της διεθνούς και της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης με την 
ενθάρρυνση της προώθησης της ειρήνης, 
της συνεργασίας Βορρά-Νότου, της 
προστασίας του περιβάλλοντος ή ακόμη 
της ανάπτυξης και της αναγνώρισης της 
κοινωνικής οικονομίας και της 
οικονομίας της αλληλεγγύης με τη 
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βοήθεια του εθελοντισμού·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η προώθηση του εθελοντισμού αντικατοπτρίζει τη βούληση ενίσχυσης των 
κοινωνικών δεσμών τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό, και μάλιστα σε διεθνές, επίπεδο, θα 
πρέπει να προωθεί την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και των ατόμων.

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο προϋπολογισμός για την εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε 6 000 000
ευρώ.

1. Ο προϋπολογισμός για την εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης για την περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε 13.500.000
ευρώ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι δημοσιονομικοί πόροι που διατέθηκαν για την υλοποίηση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τα πέντε τελευταία χρόνια κυμαίνονταν μεταξύ 10 εκατ. και 17 εκατ. ευρώ. Δεδομένου 
ότι η σημασία του εθελοντισμού σε σύγκριση με τα θέματα των τελευταίων ευρωπαϊκών ετών 
είναι ανάλογη, προτείνεται προϋπολογισμός ύψους 13, 5 εκατ. ευρώ, δηλαδή ο μέσος όρος των 
δύο ανωτέρω ποσών.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο A – σημείο 1 – εδάφιο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 ενίσχυση της προβολής της συμβολής 
των εθελοντικών δραστηριοτήτων στο 
εθνικό εισόδημα και των επιπτώσεών 
τους στην κοινωνία, με τη 
συμπερίληψη του εθελοντισμού ως 
ειδικής κατηγορίας στους 
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στατιστικούς λογαριασμούς της 
Eurostat, με την κατάρτιση 
συμπληρωματικών λογαριασμών για 
τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και την ένταξη της 
εργασίας των εθελοντών σε αυτούς 
τους λογαριασμούς και μέσω της 
καθιέρωσης της 5ης Δεκεμβρίου κάθε 
έτους ως διεθνούς ημέρας του 
εθελοντισμού, όπως αναγνωρίζεται 
από τα Ηνωμένα Έθνη από το 1985.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του για τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη προτείνει να περιληφθεί ο εθελοντισμός ως ειδική κατηγορία 
στους στατιστικούς λογαριασμούς της Eurostat, να καταρτίζονται τακτικά συμπληρωματικοί 
λογαριασμοί για τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να περιλαμβάνεται σε αυτούς η 
εργασία των εθελοντών. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να πάρουν τη σκυτάλη για τη 
Διεθνή ημέρα εθελοντισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο Γ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε εθνικός συντονιστής υποβάλλει μία 
μόνον αίτηση κοινοτικής χρηματοδότησης. 
Η αίτηση αυτή περιγράφει το πρόγραμμα 
εργασίας του συντονιστή ή την ενέργεια 
προώθησης του ευρωπαϊκού έτους που 
ζητείται να χρηματοδοτηθεί. Η αίτηση 
χρηματοδότησης συνοδεύεται από 
αναλυτικό προϋπολογισμό που 
παρουσιάζει το συνολικό κόστος των 
προτεινόμενων 
πρωτοβουλιών/προγράμματος εργασίας, το 
ποσό και τις πηγές συγχρηματοδότησης. Η 
κοινοτική συνδρομή μπορεί να καλύπτει 
έως το 80 % του συνολικού κόστους.

Κάθε εθνικός συντονιστής υποβάλλει μία 
μόνον αίτηση κοινοτικής χρηματοδότησης. 
Η αίτηση αυτή περιγράφει το πρόγραμμα 
εργασίας του συντονιστή ή την ενέργεια 
προώθησης του ευρωπαϊκού έτους που 
ζητείται να χρηματοδοτηθεί και 
καταρτίζεται σε διαρκή συνεννόηση με 
τις εθελοντικές οργανώσεις. Η αίτηση 
χρηματοδότησης συνοδεύεται από 
αναλυτικό προϋπολογισμό που 
παρουσιάζει το συνολικό κόστος των 
προτεινόμενων 
πρωτοβουλιών/προγράμματος εργασίας, το 
ποσό και τις πηγές συγχρηματοδότησης. Η 
κοινοτική συνδρομή μπορεί να καλύπτει 
έως το 80 % του συνολικού κόστους.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εθελοντικές οργανώσεις θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στην εκπόνηση κάθε 
προγράμματος, σε πνεύμα εταιρικής σχέσης.


