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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σχετικά με τη στήριξη της πρωτοβουλίας «Οδυσσέας» για την 
επανεκκίνηση της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας 1

1. Η Ένωση έχει θεσπίσει, μέσω του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, το πρόγραμμα 
«Erasmus+», στο πλαίσιο του οποίου το έργο IVO4All αποτελεί βασική δράση για την 
προώθηση των διασυνοριακών εθελοντικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ. 

2. Ο ευρωπαϊκός εθελοντισμός συμβάλλει άμεσα στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. 
Ωστόσο, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτή η ιδέα, ιδίως σε 
περιόδους κρίσης, ως συστατικό στοιχείο της διαδικασίας ολοκλήρωσης και βασικό 
στοιχείο για την προώθηση της συνύπαρξης, της φιλίας και της αλληλεγγύης στην 
Ευρώπη, καθώς και σε σχέση με τρίτες χώρες. 

3. Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ), η οποία επίσης συνιστά τμήμα του 
προγράμματος «Erasmus+» και κλείνει 20 χρόνια το 2016, έχει θεμελιώδη σημασία για τη 
δημιουργία μιας νέας γενιάς ενεργών ευρωπαίων πολιτών. Ωστόσο, η ΕΕΥ δεν είναι 
αρκετά γνωστή και φιλική προς τον συμμετέχοντα.

4. Θα πρέπει, επομένως, να είναι άμεσα προσβάσιμη, πιο περιζήτητη, καλύτερα 
χρηματοδοτούμενη, να περιλαμβάνει επιπλέον χρονικά διαστήματα, να επικεντρώνεται 
στη μάθηση που αφορά οικουμενικές και ευρωπαϊκές αξίες και δεξιότητες που 
απαιτούνται για τη ζωή και την αγορά εργασίας, καθώς και να εξασφαλίζει τα απαραίτητα 
κίνητρα.

5. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται, επομένως, να εξετάσουν πρωτοβουλίες για την 
προώθηση της καλύτερης αξιοποίησης της ΕΕΥ, μεταξύ άλλων βάσει της πρόσφατης 
πρότασης σχετικά με την πρωτοβουλία «Οδυσσέας».

6. Η παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, διαβιβάζεται στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


