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Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján az 
Odüsszeusz kezdeményezés támogatásáról az európai önkéntes szolgálat újraindítása 
céljából1

1. Az Unió az 1288/2013/EU rendelettel létrehozta az Erasmus+ programot, amelynek egyik 
kulcsfontosságú tevékenysége az EU-n belüli, határokon átnyúló önkéntes 
tevékenységeket támogató IVO4All projekt. 

2. Az európai önkéntes tevékenység közvetlenül hozzájárul az európai polgári szerepvállalás 
megerősítéséhez. Ugyanakkor különösen válságok idején mielőbb tovább kell fejleszteni 
ezt az elgondolást az integrációs folyamat építőköveként és az Európán belüli, valamint a 
harmadik országokkal való összetartozás, barátság és szolidaritás előmozdításának 
kulcselemeként. 

3. Az európai önkéntes szolgálat, amely az Erasmus+ program része is és 2016-ban ünnepli 
20. évfordulóját, alapvető fontosságú szerepet játszik az európai polgárok elkötelezett új 
generációjának felnevelésében. Az európai önkéntes szolgálat azonban nem elég ismert és 
nem elég felhasználóbarát.

4. Az európai önkéntes szolgálatot tehát közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni, jobban oda 
kell figyelni rá, jobban kell finanszírozni, olyan további lehetőségeket kell teremteni, 
amelyek középpontjában az egyetemes és az európai értékek, valamint az élethez és a 
munkaerőpiachoz kapcsolódó készségek elsajátítása áll, és amelyeket megfelelően 
ösztönöznek.

5. Felszólítjuk ezért a Bizottságot és a Tanácsot, vegyenek fontolóra olyan 
kezdeményezéseket – többek között az „Odüsszeusz” javaslat alapján –, amelyek 
előmozdítják az európai önkéntes szolgálat jobb kihasználását.

6. Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

1 Az Európai Parlament eljárási szabályzata 136. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot, 
amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd 
továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára.


