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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság határozata értelmében 2011 az önkéntesség európai éve lesz. A 
Bizottság határozatra irányuló jelenlegi javaslatának előzménye az Európai Parlament 2008. 
szeptember 2-i nyilatkozata arról a döntésről, amely 2011-et az „önkéntesség európai évévé” 
nyilvánítja. Ennek általános célja, hogy – elsősorban a tapasztalatok és a helyes gyakorlat 
egymásnak való átadásával – bátorítsa és támogassa a tagállamokat, a helyi és regionális 
hatóságokat, valamint a civil társadalmat az Európai Unióban az önkéntes tevékenység vonzó 
feltételeinek megteremtésében.

A Bizottság az önkéntességben annak az állampolgári részvételnek a tevékeny 
megnyilvánulását szeretné látni, amely közös európai értékeink erősítésének eszköze: az 
önkéntességnek lehetővé kell tennie az olyan alapvető értékek ösztönzését, mint az 
állampolgári szerepvállalás, a szolidaritás, a közjó védelme vagy a 
megkülönböztetésmentesség. Jelentős szerepet játszik olyan különböző területeken, mint az 
oktatás, az ifjúság, a kultúra, a sport, a környezet, az egészségügy, a szociális ellátás, a 
fogyasztóvédelem, a humanitárius segélyezés, a fejlesztéspolitika, a kutatás, az 
esélyegyenlőség és a külkapcsolatok. Az önkéntesség elősegítheti társadalmaink harmonikus 
fejlődését is.

A határozati javaslat 2. cikke négy célkitűzést jelöl meg. A célkitűzések eléréséhez szükséges 
konkrét intézkedéseket – ezek közé közösségi, nemzeti, regionális és helyi szinten szervezett 
kezdeményezések tartoznak – a 3. cikk részletezi.

Ezenkívül a Bizottság javasolja, hogy az önkéntesség európai évének (2011) költségvetése 
6 millió euró legyen, valamint a 2010-es előzetes költségvetési tervezet irányozzon elő 2 
millió eurót az előkészítő tevékenységekre.

Az önkéntesség európai évének alkalmat kell adnia egyes olyan alapvető elvek melletti 
(újbóli) kiállásra is, amelyek nem vagy nem eléggé körülírtan jelennek meg a Bizottság által 
javasolt szövegben.

Az általunk javasolt módosítások az alábbiakat célozzák:

 az önkéntesség jogi státuszának pontosítása;
 az önkéntesek tényleges védelmének garantálása munkabiztonsági és egészségügyi 

szempontból, valamint szociális védettségük tekintetében;
 tapasztalataik és az egyenértékűség elismerésének megkönnyítése egy szakképzési 

és beilleszkedést elősegítő ciklus keretében;
 az önkéntes szervezetek héa alóli mentesítése annak ösztönzése érdekében, hogy a 

nonprofit szervezetek a lehető legnagyobb mértékben vegyék igénybe az 
önkéntességet;

 annak megkönnyítése, hogy az önkéntes szervezetek hozzáférjenek elegendő és 
tartós finanszírozáshoz, anélkül hogy túlságosan súlyos adminisztratív teher 
nehezedjék rájuk az eljárások során, mindemellett nem lemondva a közpénzek 
felhasználását kísérő szükséges ellenőrzésekről, és elejét véve annak, hogy az 
önkéntesség egy bizonyos időtartamnál tovább tartson;
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 harc a megkülönböztetés bármiféle formája ellen;
 az önkéntesség ösztönzése, mivel az a béke előmozdításának, az Észak és Dél 

közötti együttműködésnek, a környezet védelmének, valamint a szociális és 
szolidáris gazdaság fejlesztésének és elismertetésének is az eszköze;

 állandó partnerség fenntartása az önkéntes szervezetekkel, valamint szilárd 
intézményi keret létrehozása annak érdekében, hogy e szervezetek részt vehessenek a 
nyilvános egyeztetésekben. A Bizottságnak meg kell indítania azokat az 
adminisztratív és intézményi eljárásokat, amelyek révén biztosítható a közösségi 
stratégiai iránymutatásokban a kohézióra és a vidékfejlesztésre vonatkozóan szereplő 
partnerség elvének tiszteletben tartása és alkalmazása;

 elegendő költségvetési forrás biztosítása az önkéntesség európai évének (2011) 
sikere érdekében;

 az önkéntesség külön kategóriaként kerüljön be az Eurostat statisztikai adatai közé, 
rendszeresen készüljenek szatellitszámlák a nonprofit intézmények tekintetében, és 
ezek a számlák terjedjenek ki az önkéntesek munkájára is.

Az is fontos, hogy ne elégedjünk meg egyetlen esztendővel. Vagyis az önkéntesen végzett 
tevékenységekre vonatkozó közös célkitűzéseket az önkéntesség európai évének (2011) 
lezajlása után is életben kell tartani. A gazdasági és társadalmi kohézió előmozdítása 
érdekében vállalt önkéntesség szerepéről szóló 2008. április 22-i állásfoglalásában az Európai 
Parlament már javaslatot tett intézkedésekre – felelősségi köreik szerint – az Európai 
Uniónak, a tagállamoknak és a regionális és helyi hatóságoknak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az önkéntesség olyan nemformális 
tanulási tapasztalatot nyújt, amely egyaránt 
kedvez a szakmai készségek és 
kompetenciák kialakításának, illetve az 
aktív civil részvétel egyik legfőbb 
megnyilvánulási formája. A valamennyi 
korosztályból kikerülő önkéntesek által 
végzett tevékenységek kulcsfontosságúak a 
demokrácia – az Európai Unió egyik 
alapelve – fejlődése szempontjából, és 
hozzájárulnak a humánerőforrás-
fejlesztéshez, továbbá a társadalmi 

(3) Az önkéntesség olyan nemformális 
tanulási tapasztalatot nyújt, amely egyaránt 
kedvez a szakmai készségek és 
kompetenciák kialakításának, illetve az 
aktív civil részvétel egyik legfőbb 
megnyilvánulási formája. A valamennyi 
korosztályból kikerülő önkéntesek által 
végzett tevékenységek kulcsfontosságúak a 
demokrácia – az Európai Unió egyik 
alapelve – fejlődése szempontjából, és 
hozzájárulnak a humánerőforrás-
fejlesztéshez, továbbá a társadalmi 
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kohézióhoz. kohézióhoz. Az önkéntesség ugyan nem 
léphet más, bér ellenében végzett 
tevékenységek helyébe, de ugyanakkor 
megfelelő mértékű térítés jár érte.

Or. fr

Indokolás

Az önkéntes munka – abban az értelemben, ahogyan a nonprofit szervezetekben végzik – nem 
léphet akadálytalanul a bér ellenében végzett munkatevékenységek helyébe. A vállalatok nem 
használhatják fel az önkéntes munkát annak érdekében, hogy alacsonyabb költséggel 
végeztessék el azokat a tevékenységeket, amelyek elvileg alkalmazottaikra hárulnak. Az 
önkéntes szervezeteknek ugyanakkor vállalniuk kell, hogy feladatvégzésük keretében fedezik
önkénteseik költségeit (étkezés, esetleg lakás stb.).

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az önkéntes munka és a térítés 
nélkül végzett tevékenység abban 
különböznek egymástól, hogy egyfelől, 
bár az önkéntes munkát az ENSZ és az 
ILO meghatározása szerinti nonprofit 
szervezetek keretében végzik, – gyakran a 
piaci árnál alacsonyabb – javadalmazás 
jár érte, másfelől viszont a térítés nélkül 
végzett tevékenységért nem jár 
javadalmazás, csupán a feladatvégzés 
érdekében felmerülő költségek fedezhetők. 
Az önkéntesség európai évének alkalmat 
kell szolgáltatnia rá, hogy a tagállamok 
ösztönzést kapjanak e két tevékenységfajta 
jogi státuszának rendezésére az érdekeltek 
helyzetének javítása érdekében. E 
határozatban az „önkéntesség” 
kifejezésnek mindkét említett értelmezést 
magában kell foglalnia.

Or. fr
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Indokolás

A nemzetközi szervezetek – az ILO és az ENSZ – meghatározása szerint az önkéntesség olyan 
munka, melyet nem nyereségorientált szervezeteken belül, azaz jótékonysági szervezetekben, 
illetve humanitárius vagy nonprofit civil szervezetekben úgynevezett önkéntesek végeznek, 
akik az elvégzett munkáért legtöbbször munkavállalóként fizetést kapnak.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ennek ellenére az önkéntesség 
potenciálját nem használják ki 
teljeskörűen. Az önkéntesség európai éve 
lehetőséget fog biztosítani annak európai 
kontextusban történő bemutatására, hogy 
az önkéntesség fokozza a civil részvételt. 
Megerősítheti a polgárok az adott 
társadalomhoz való tartozásának érzését 
valamennyi – helyi, regionális, nemzeti és 
európai – szinten.

(15) Ennek ellenére az önkéntesség 
potenciálját nem használják ki teljes 
körűen. Az önkéntesség európai éve 
lehetőséget fog biztosítani annak európai 
kontextusban történő bemutatására, hogy 
az önkéntesség fokozza a civil részvételt. 
Megerősítheti a polgárok az adott 
társadalomhoz való tartozásának érzését 
valamennyi – helyi, regionális, nemzeti és 
európai – szinten, és hozzájárulhat a 
megkülönböztetés elleni küzdelemhez, 
mivel minden egyes tagállamban külföldi 
illetőségűek is lehetnek önkéntesek vagy 
térítés nélkül foglalkoztatottak.

Or. fr

Indokolás

Amennyiben az önkéntesség célja a társadalmi összetartozás erősítése Európában, akkor 
lehetővé kell tennie a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelmet és ennek 
megfelelően minden egyes tagállam valamennyi lakosa számára elérhetővé kell tenni, 
beleértve azon harmadik államok polgárait is, amelyek nem partnerei az Európai Uniónak.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az önkéntesség európai évének 
újólag meg kell erősítenie az önkéntesek 
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által végzett tevékenységek szerepének 
alapvető fontosságát, és emlékeztetnie kell 
a tagállamokat arra is, hogy e 
tevékenységek célja nem a szociális 
szolgáltatások területén létező 
alapszükségletek kielégítése, sem pedig a 
társadalmi fellépés pótlása. 

Or. fr

Indokolás

A hatóságok nem használhatják fel az önkéntes munkát annak érdekében, hogy alacsonyabb 
költséggel végeztessék el azokat a tevékenységeket, amelyek elvileg hivatali szerveikre 
hárulnak.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az önkéntességet támogató környezet 
kialakítása az EU-ban – az önkéntesség 
meghonosítása uniós kontextusban, mint a 
civil részvétel és az emberek közösségi 
tevékenységének egyik támogatási 
eszköze.

(1) Az önkéntességet támogató környezet 
kialakítása az EU-ban – az önkéntesség 
meghonosítása uniós kontextusban, mint a 
civil részvétel, a partnerség és az emberek 
közösségi tevékenységének egyik 
támogatási eszköze.

Or. fr

Indokolás
Az önkéntesség európai évének meg kell erősítenie a partnerség alapvető fogalmát, 
valamennyi igazgatási szint és az önkéntes szervezetek közötti folyamatos együttműködés 
szempontjából.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az önkéntes szervezetek megerősítése 
és az önkéntesség minőségének javítása –

(2) Az önkéntes szervezetek megerősítése 
és az önkéntesség minőségének javítása –
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az önkéntes munka megkönnyítése és a 
hálózatépítés, a mobilitás, az 
együttműködés és az önkéntes szervezetek 
és más ágazatok közötti szinergiák uniós 
szintű ösztönzése.

az önkéntes munka és az elegendő és tartós 
finanszírozáshoz való hozzájutás 
megkönnyítése a hálózatépítés, a mobilitás, 
az együttműködés és az önkéntes 
szervezetek és más nonprofit ágazatok 
közötti szinergiák uniós szintű ösztönzése 
révén; lehetővé téve, hogy az önkéntesen 
végzett tevékenység tartós jelleget öltsön.

Or. fr

Indokolás
Annak érdekében, hogy az önkéntes szervezeteknek legyenek eszközeik tevékenységük 
végzéséhez, lehetővé kell tenni számukra időtartamban garantált, tartós jellegű finanszírozási 
források elérését. Egyszersmind újólag hangsúlyozni kell az önkéntes tevékenység nonprofit 
jellegét, mint ahogy az is fontos, hogy az önkéntesség tartós lehessen és így valódi szakmai 
vagy akár életprogrammá válhasson.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az önkéntes tevékenységek 
jutalmazása és elismerése – a megfelelő 
ösztönzők támogatása magánszemélyek, 
vállalatok és önkéntes szervezetek 
számára, továbbá rendszeresebb elismerés 
kivívása uniós szinten és a tagállamokban 
az önkéntesség során szerzett készségek és 
kompetenciák számára a politikaalkotók, 
civil társadalmi szervezetek és munkáltatók 
részéről.

(3) Az önkéntes tevékenységek 
jutalmazása és elismerése – a megfelelő 
ösztönzők támogatása magánszemélyek, 
vállalatok és önkéntes szervezetek számára 
(ilyen egyebek mellett az önkéntesek 
hatékony védelme egészségügyi és 
biztonsági vonatkozásban az önkéntes 
tevékenység időtartamára kiterjedő 
baleset- és felelősségbiztosítás révén, a 
megszerzett szaktudás tényleges 
elismerése a tapasztalatok és az 
egyenértékűség figyelembevétele útján 
egy, az önkéntesek számára szervezett 
szakképzési és beilleszkedést elősegítő 
kurzus keretében, a héa alóli mentesség 
bevezetése a tagállamokban bejegyzett 
önkéntes szervezetek számára a 
célkitűzéseik megvalósításához szükséges 
vásárlásaik tekintetében), továbbá 
rendszeresebb elismerés kivívása uniós 
szinten és a tagállamokban az önkéntesség 
során szerzett készségek és kompetenciák 



PA\793196HU.doc 9/11 PE430.326v01-00

HU

számára a politikaalkotók, civil társadalmi 
szervezetek és munkáltatók részéről.

Or. fr

Indokolás

Az önkéntesség előmozdítása és ösztönzése céljából az Európai Unióban az egészségügy és a 
biztonság területén garantálni kell az önkéntesek hatékony védelmét. Azt is lehetővé kell tenni 
számukra, hogy az önkéntes tevékenységet a feladatvégzés során szerzett tapasztalataik 
elismertetése révén is hasznosíthassák. Végül az önkéntes szervezetek héa alóli mentessége 
elősegítené az önkéntesség gyakorlatának elterjedését.

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) a nemzetközi és európai szolidaritás 
elősegítése, az önkéntesség révén 
ösztönözve a béke előmozdítását, az Észak 
és Dél közötti együttműködést, a környezet 
védelmét, valamint a szociális és szolidáris 
gazdaság fejlesztését és elismertetését.

Or. fr

Indokolás

Mivel az önkéntesség előmozdítása a – helyi és európai, sőt nemzetközi szintű – társadalmi 
összetartozás erősítésének szándékából fakad, elő kell segítenie a népek és az egyének közötti 
szolidaritást.

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A határozat 2011. január 1. és 
2011. december 31. közötti végrehajtására 
rendelkezésre álló költségvetés 
6 000 000 EUR.

(1) A határozat 2011. január 1. és 
2011. december 31. közötti végrehajtására 
rendelkezésre álló költségvetés 
13 500 000 EUR.
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Or. fr

Indokolás

Az Európai Unió utóbbi öt európai évre vonatkozó határozatainak végrehajtására szánt 
költségvetési eszközök 10 millió és 17 millió euró között váltakoztak. Tekintettel arra, hogy az 
önkéntesség ugyanolyan fontos, mint a legutóbbi öt európai év témái, 13,5 millió eurós – a két 
fent említett összeg átlagának megfelelő – költségvetést javaslunk.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet - A pont - 1 pont - 6 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 az önkéntes tevékenységek nemzeti 
jövedelemhez való hozzájárulásának 
láthatóbbá tétele, illetve társadalmi 
hatásuk megjelenítésének erősítése oly 
módon, hogy az önkéntesség külön 
kategóriaként kerüljön feltüntetésre az 
Eurostat statisztikáiban, továbbá 
készüljenek szatellitszámlák a 
nonprofit intézmények tekintetében, és 
a térítés nélkül tevékenykedők munkája 
kerüljön beszámításra e számlákon, 
illetve december 5. – minden 
esztendőben az önkéntesek ENSZ által 
1985-ben elismert nemzetközi napja –
révén.

Or. fr

Indokolás

A gazdasági és társadalmi kohézió előmozdítása érdekében vállalt önkéntesség szerepéről 
szóló állásfoglalásában az Európai Parlament már javasolta, hogy az önkéntesség külön 
kategóriaként jelenjen meg az Eurostat statisztikáiban, rendszeresen készüljenek 
szatellitszámlák a nonprofit intézményekre vonatkozóan, és e számlák terjedjenek ki az 
önkéntesek munkájára is. Az ENSZ által elismert „Önkéntesek nemzetközi napjához” 
csatlakozzanak az európai uniós intézmények is.
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Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – C pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden nemzeti koordinátor egyetlen 
kérelmet nyújt be közösségi 
finanszírozásra. Ez a támogatási kérelem 
leírja a koordinátor munkaprogramját vagy 
az európai évet promotáló, finanszírozandó 
fellépést A támogatási kérelemhez 
mellékelni kell egy részletes költségvetést 
a javasolt 
kezdeményezések/munkaprogram teljes 
költségéről, valamint a társfinanszírozás 
összegét és annak forrásait. A közösségi 
támogatás a teljes költség legfeljebb 80%-
át fedezi.

Minden nemzeti koordinátor egyetlen 
kérelmet nyújt be közösségi 
finanszírozásra. Ez – az önkéntes 
szervezetekkel való folyamatos egyeztetés 
során elkészített – támogatási kérelem 
leírja a koordinátor munkaprogramját vagy 
az európai évet promotáló, finanszírozandó 
fellépést. A támogatási kérelemhez 
mellékelni kell egy részletes költségvetést 
a javasolt 
kezdeményezések/munkaprogram teljes 
költségéről, valamint a társfinanszírozás 
összegét és annak forrásait. A közösségi 
támogatás a teljes költség legfeljebb 80%-
át fedezi.
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Indokolás

Az önkéntes szervezeteknek szerves módon, a partnerség szellemében részt kell venniük az 
egyes programok kidolgozásában.


