
PA\793196RO.doc PE430.326v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2009/0072(CNS)

14.10.2009

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională

destinat Comisiei pentru cultură şi educaţie

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind Anul european al 
voluntariatului (2011)
(COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

Raportoare pentru aviz: Karima Delli



PE430.326v01-00 2/11 PA\793196RO.doc

RO

PA_Legam



PA\793196RO.doc 3/11 PE430.326v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia Europeană a decis să desemneze anul 2011 drept Anul european al voluntariatului.
Actuala propunere de decizie a Comisiei ţine seama de declaraţia Parlamentului European din 
2 septembrie 2008 privind decizia de a declara anul 2011 drept „Anul european al 
voluntariatului”. Propunerea va urmări, în general, să încurajeze şi să sprijine schimburile de 
experienţă şi de bune practici, precum şi eforturile depuse de statele membre, de autorităţile 
locale şi regionale şi de societatea civilă pentru a crea condiţii favorabile voluntariatului în 
Uniunea Europeană.

Comisia doreşte să vadă în voluntariat expresia activă a unei participări civice care să vină în 
sprijinul consolidării valorilor noastre europene comune: voluntariatul trebuie să permită 
încurajarea valorilor fundamentale cum ar fi cetăţenia, solidaritatea, apărarea binelui comun 
sau nediscriminarea. Acesta joacă un rol important în sectoare diverse şi variate cum ar fi 
educaţia, tineretul, cultura, sportul, mediul, sănătatea, asistenţa socială, protecţia 
consumatorilor, ajutorul umanitar, politica de dezvoltare, cercetarea, egalitatea de şanse şi 
relaţiile externe. Voluntariatul poate contribui şi la dezvoltarea armonioasă a societăţilor 
noastre.

Articolul 2 al propunerii de decizie enumeră patru obiective. Măsurile concrete care trebuie 
luate pentru atingerea obiectivelor respective sunt precizate la articolul 3 şi cuprind iniţiative 
organizate la nivel comunitar, naţional, regional sau local.

Comisia mai propune să aloce anului european al voluntariatului 2011 un buget de 6 milioane 
EUR şi 2 milioane EUR pentru desfăşurarea activităţilor pregătitoare, în cadrul proiectului 
preliminar de buget 2010.

Acest an european al voluntariatului trebuie să dea, de asemenea, ocazia să se afirme sau să se 
reafirme anumite principii esenţiale care nu apar sau nu sunt suficient de bine definite în 
textul propus de Comisie.

Prin amendamentele pe care vi le propunem, dorim:

 să clarificăm statutul juridic al voluntariatului;
 să garantăm protejarea efectivă a voluntarilor în ceea ce priveşte siguranţa la locul 

de muncă, precum şi sănătatea şi protecţia socială a acestora;
 să facilităm recunoaşterea experienţei acumulate şi validarea echivalărilor în 

cadrul unor programe de formare şi a inserţiei profesionale;
 să permitem exonerarea de TVA a organizaţiilor de voluntari pentru a incita la 

maximum organizaţiile nonprofit să recurgă la voluntariat;
 să facilităm accesul organizaţiilor de voluntariat la finanţări suficiente şi 

durabile, fără a le impune unor demersuri administrative prea greoaie, menţinând, în 
acelaşi timp, controlul necesar asupra cheltuielii banului public, precum şi 
nepermiţând ca voluntariatul să poată depăşi o anumită durată în timp; 

 să combatem toate formele de discriminare;
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 să favorizăm voluntariatul în calitate de instrument de promovare a păcii, de 
colaborare între nord şi sud, de protejare a mediului, precum şi de dezvoltare şi 
de recunoaştere a economiei sociale şi solidare;

 să acţionăm în parteneriat constant cu organizaţiile de voluntari şi să creăm un 
cadru instituţional stabil pentru participarea acestor organizaţii la dezbaterile 
publice. Comisia trebuie să ia măsurile administrative şi instituţionale necesare pentru 
a garanta respectarea şi aplicarea principiului parteneriatului menţionat în 
orientările strategice comunitare în materie de coeziune şi de dezvoltare rurală;

 să prevadă un buget suficient pentru a permite reuşita acestui an european al 
voluntariatului 2011;

 să includă voluntariatul ca o categorie specifică în statisticile Eurostat, să producă 
regulat statistici-satelit ale instituţiilor fără scop lucrativ şi să includă în statistici 
munca de benevolat.

De asemenea, este important să nu ne mulţumim cu doar un singur an. Astfel, trebuie căutată 
atingerea unor obiective comune pentru activităţile de voluntariat după anul european al 
voluntariatului din 2011. În rezoluţia sa din 22 aprilie 2008 privind contribuția activității de 
voluntariat la coeziunea economică și socială, Parlamentul European a recomandat deja 
măsurile care ar trebui luate de Uniunea Europeană, de statele membre şi de autorităţile locale 
şi regionale, în conformitate cu competenţele care le revin.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru cultură şi educaţie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Voluntariatul constituie o experienţă de 
învăţare neformală, care permite atât 
dobândirea de aptitudini şi de competenţe 
profesionale, cât şi realizarea unei forme 
importante de participare civică activă. 
Acţiunile desfăşurate de către voluntarii de 
toate vârstele sunt esenţiale pentru 
promovarea democraţiei, unul din 
principiile fondatoare ale Uniunii Europene 
şi contribuie la dezvoltarea resurselor 
umane şi la coeziunea socială. 

(3) Voluntariatul constituie o experienţă de 
învăţare neformală, care permite atât 
dobândirea de aptitudini şi de competenţe 
profesionale, cât şi realizarea unei forme 
importante de participare civică activă. 
Acţiunile desfăşurate de către voluntarii de 
toate vârstele sunt esenţiale pentru 
promovarea democraţiei, unul din 
principiile fondatoare ale Uniunii Europene 
şi contribuie la dezvoltarea resurselor 
umane şi la coeziunea socială. Deşi 
voluntariatul nu ar putea să se substituie 
unei activităţi salariate, totuşi acesta 
trebuie să facă obiectul unei indemnizaţii 
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suficiente.

Or. fr

Justificare

Munca voluntară, înţeleasă în sensul că este exercitată în cadrul unei organizaţii non-profit, 
nu trebuie să poată substitui cu uşurinţă o activitate salariată. Este necesar ca întreprinderile 
să nu se poată folosi de munca pe bază de voluntariat pentru a înlocui, pentru un cost mai 
mic, atribuţii care ar trebui îndeplinite în principiu de către salariaţii acestora. De altfel, 
organizaţiile de voluntari trebuie să se angajeze să acopere costurile voluntarilor lor în 
cadrul misiunii acestora (masă, eventual cazare etc.).

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13 bis) Voluntariatul şi benevolatul se 
disting prin faptul că, pe de o parte, dacă 
munca pe bază de voluntariat este 
efectuată, în sensul definiţiilor ONU şi ale 
OIM, în serviciul organizaţiilor fără scop 
lucrativ, se beneficiază de o remuneraţie 
care este adesea mai mică decât cea 
înregistrată pe piaţa muncii, iar, pe de 
altă parte, benevolatul nu este remunerat, 
chiar dacă permite acoperirea 
cheltuielilor rezultate cu ocazia misiunii 
respective. Anul european al 
voluntariatului ar trebui să fie momentul 
potrivit pentru a incita statele membre să 
clarifice statutul juridic al acestor două 
activităţi pentru a uşura situaţia celor 
interesaţi. În prezenta decizie, termenul de 
„voluntariat” ar trebui să înglobeze cele 
două noţiuni menţionate.

Or. fr

Justificare

Munca voluntară definită de organizaţiile internaţionale cum ar fi OIM şi ONU este munca 
efectuată în cadrul organizaţiilor nonprofit, adică în asociaţiile benevole sau organizaţiile 
neguvernamentale cu profil umanitar sau nelucrativ, de lucrători numiţi voluntari, care în 
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majoritatea cazurilor sunt remuneraţi printr-un salariu.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În ciuda acestora, potenţialul 
voluntariatului nu este încă pe deplin 
realizat. Un An european al voluntariatului 
va oferi ocazia de a demonstra, într-un 
context european, că voluntariatul sporeşte 
participarea civică. Acesta va contribui la 
întărirea sentimentului de apartenenţă şi de 
devotament al cetăţenilor faţă de societate 
la toate nivelurile –local, regional, naţional 
şi european.

(15) În ciuda acestora, potenţialul 
voluntariatului nu este încă pe deplin 
realizat. Un An european al voluntariatului 
va oferi ocazia de a demonstra, într-un 
context european, că voluntariatul sporeşte 
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 - şi la combaterea 
discriminărilor astfel încât, în fiecare stat 
membru, rezidenţii străini să poată deveni 
voluntari sau benevoli.

Or. fr

Justificare

Dacă voluntariatul are ca obiectiv consolidarea legăturii sociale în Europa, trebuie să 
permită combaterea tuturor formelor de discriminare şi, deci, să fie accesibil totalităţii 
rezidenţilor din toate statele membre, inclusiv cetăţenii ţărilor terţe care nu sunt partenere 
ale Uniunii Europene.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Anul european al voluntariatului ar 
trebui să reafirme rolul fundamental al 
activităţilor voluntarilor, reamintind, în 
acelaşi timp, statelor membre că ar trebui 
ca activităţile respective să nu acopere 
nevoile fundamentale în domeniul 
serviciilor sociale şi să nu se substituie 
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acţiunii publice.

Or. fr

Justificare

Este necesar ca autorităţile publice să nu se poată folosi de munca pe bază de voluntariat 
pentru a înlocui, pentru un cost mai mic, atribuţii care ar trebui îndeplinite în principiu de 
către serviciile şi administraţiile autorităţilor respective.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Eforturile în favoarea creării unui 
mediu propice voluntariatului în UE –
pentru a instaura voluntariatul ca făcând 
parte din promovarea participării civice şi a 
activităţilor interpersonale într-un context 
comunitar;

(1) Eforturile în favoarea creării unui 
mediu propice voluntariatului în UE –
pentru a instaura voluntariatul ca făcând 
parte din promovarea participării civice, a 
parteneriatului şi a activităţilor 
interpersonale într-un context comunitar;

Or. fr

Justificare
Anul european al voluntariatului trebuie să reafirme noţiunea esenţială de parteneriat, într-o 
perspectivă de colaborare permanentă între toate nivelurile administrative şi organizaţiile de 
voluntari.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Abilitarea organizaţiilor de voluntari şi 
ameliorarea calităţii voluntariatului –
pentru a facilita voluntariatul şi a încuraja
activitatea în reţea, mobilitatea, cooperarea 
şi sinergiile între organizaţiile de voluntari 
şi alte sectoare într-un context comunitar;

(2) Abilitarea organizaţiilor de voluntari şi 
ameliorarea calităţii voluntariatului –
pentru a promova voluntariatul şi accesul 
acestuia la finanţare suficientă şi 
durabilă, încurajând activitatea în reţea, 
mobilitatea, cooperarea şi sinergiile între 
organizaţiile de voluntari şi alte sectoare 
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într-un context comunitar; precum şi 
permiţând activităţii de voluntariat să se 
înscrie într-un parcurs;

Or. fr

Justificare
Pentru a da organizaţiilor de voluntari mijloacele necesare pentru a acţiona, trebuie să li se 
permită accesul la finanţări care trebuie garantate în timp şi care să aibă un aspect durabil. 
De asemenea, trebuie reafirmat caracterul nelucrativ al activităţii de voluntariat şi trebuie 
subliniat că aceasta trebuie să se înscrie într-un parcurs, pentru a constitui un adevărat 
proiect profesional, sau chiar de viaţă.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Recompensarea şi recunoaşterea 
activităţilor de voluntariat – pentru a 
încuraja stimularea adecvată a cetăţenilor, 
societăţilor şi organizaţiilor de promovare a 
voluntariatului şi a dobândi o recunoaştere 
mai sistematică a voluntariatului, la nivel 
comunitar şi în statele membre, de către 
responsabili politici, organizaţii ale 
societăţii civile şi angajatori pentru 
aptitudinile şi competenţele câştigate prin 
intermediul voluntariatului.

(3) Recompensarea şi recunoaşterea 
activităţilor de voluntariat – pentru a 
încuraja stimularea adecvată a cetăţenilor, 
societăţilor şi organizaţiilor de promovare a 
voluntariatului (printre altele, printr-o 
acoperire eficace a voluntarilor în materie 
de siguranţă şi sănătate printr-o asigurare 
împotriva accidentelor și de 
responsabilitate individuală în exercițiul 
funcției lor de voluntariat, recunoașterea 
efectivă a competențelor dobândite printr-
o recunoaștere a experienței acumulate și 
validarea echivalărilor în cadrul unor 
programe de formare şi a inserţiei 
profesionale pentru voluntari, 
introducerea exceptării de la plata TVA 
pentru organizațiile de voluntari 
înregistrate în statele membre pentru 
cumpărăturile destinate realizării 
obiectivelor lor) şi a dobândi o 
recunoaştere mai sistematică a 
voluntariatului, la nivel comunitar şi în 
statele membre, de către responsabili 
politici, organizaţii ale societăţii civile şi 
angajatori pentru aptitudinile şi 
competenţele câştigate prin intermediul 
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voluntariatului

Or. fr

Justificare

Pentru a promova şi încuraja voluntariatul în Uniunea Europeană trebuie să se garanteze 
voluntarilor o protecţie eficientă în materie de siguranţă şi de sănătate. De asemenea, trebuie 
să se permită voluntarilor să-şi poată valoriza activităţile de voluntariat prin validarea 
competenţelor pe care le-au dobândit în cadrul misiunii lor. În sfârşit, exceptarea 
organizaţiilor de voluntari de la plata TVA ar favoriza dezvoltarea practicii de voluntariat.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 2 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Favorizarea solidarităţii 
internaţionale şi europene prin 
încurajarea acţiunilor de promovare a 
păcii, a colaborării nord-sud, a protejării 
mediului, precum şi a dezvoltării şi
recunoaşterii economiei sociale şi solidare 
prin intermediul voluntariatului.

Or. fr

Justificare

Dat fiind că promovarea voluntariatului se înscrie într-o voinţă de a consolida legăturile 
sociale atât la nivel local, cât şi european, şi chiar internaţional, aceasta trebuie să 
favorizeze solidaritatea dintre popoare şi persoane.

Amendamentul 9

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 şi 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 şi 31 decembrie 2011 
este de 13 500 000 EUR.
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Or. fr

Justificare

Mijloacele bugetare alocate pentru executarea deciziilor Uniunii Europene în cazul ultimilor 
cinci ani europeni variază între 10 şi 17 milioane EUR. Dată fiind importanţa echivalentă a 
voluntariatului comparativ cu temele ultimilor ani europeni, se propune deci un buget de 13,5 
milioane EUR, adică media celor două sume antemenţionate.

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Anexă - litera A - punctul 1 - subpunctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 îmbunătăţirea vizibilităţii aportului 
activităţilor de voluntariat la venitul 
naţional şi a impactului acestora 
asupra societăţii, prin includerea 
voluntariatului ca o categorie specifică 
în statisticile Eurostat, prin crearea 
unor statistici-satelit referitoare la 
instituţiile fără scop lucrativ şi 
includerea muncii de benevolat în 
statisticile respective prin intermediul 
zilei de 5 septembrie a fiecărui an în 
calitate de zi internaţională a 
voluntarilor, recunoscută de 
Organizaţia naţiunilor Unite începând 
cu 1985.

Or. fr

Justificare

În rezoluţia sa privind contribuţia benevolatului la coeziunea economică şi socială, 
Parlamentul a recomandat deja includerea voluntariatului ca o categorie specifică în 
statisticile Eurostat, să se producă regulat statistici-satelit ale instituţiilor fără scop lucrativ 
şi să se includă munca de benevolat. Ziua internaţională a voluntarilor a ONU trebuie 
preluată de instituţiile europene.
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Amendamentul 11

Propunere de decizie
Anexă – punctul C – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare organism naţional de coordonare 
va depune o cerere unică de finanţare 
comunitară. Respectiva cerere de finanţare 
va cuprinde o descriere a programului de 
lucru al coordonatorului sau a acţiunii de 
promovare a Anului european pentru care 
se solicită finanţarea. Cererea de 
subvenţionare va fi însoţită de un buget 
detaliat, care prezintă costurile totale ale 
iniţiativelor sau ale programului de lucru 
propus, precum şi valoarea şi sursele de 
cofinanţare. Subvenţia comunitară poate 
acoperi până la 80% din costurile totale.

Fiecare organism naţional de coordonare 
va depune o cerere unică de finanţare 
comunitară. Respectiva cerere de finanţare 
va cuprinde o descriere a programului de 
lucru al coordonatorului sau a acţiunii de 
promovare a Anului european pentru care 
se solicită finanţarea, stabilită în 
consultare permanentă cu organizaţiile de 
voluntari . Cererea de subvenţionare va fi 
însoţită de un buget detaliat, care prezintă 
costurile totale ale iniţiativelor sau ale 
programului de lucru propus, precum şi 
valoarea şi sursele de cofinanţare. 
Subvenţia comunitară poate acoperi până la 
80% din costurile totale.

Or. fr

Justificare

Organizaţiile de voluntari trebuie să fie participe cu drepturi depline la elaborarea fiecărui 
program, într-un spirit de parteneriat.


