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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie wspierania programu „Odyseusz” w celu ożywienia wolontariatu 
europejskiego1

1. Unia ustanowiła, w drodze rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, program „Erasmus+”, 
którego projekt IVO4All stanowi kluczowe działanie na rzecz promowania w UE 
transgranicznych działań w zakresie wolontariatu. 

2. Wolontariat europejski przyczynia się bezpośrednio do wzmocnienia obywatelstwa 
europejskiego. Istnieje jednak pilna potrzeba dalszego rozwijania tej koncepcji, 
szczególnie w czasach kryzysu, jako fundamentu procesu integracji i kluczowego 
elementu promowania więzi, przyjaźni i solidarności w Europie oraz z krajami trzecimi. 

3. Wolontariat europejski (EVS), który stanowi również część programu „Erasmus+” i w 
2016 r. obchodzi 20. rocznicę zainicjowania, ma fundamentalne znaczenie dla 
kształtowania zaangażowanego nowego pokolenia europejskich obywateli. Wolontariat 
europejski nie jest jednak wystarczająco dobrze znany i przyjazny dla użytkownika.

4. Wolontariat europejski powinien być zatem bezpośrednio dostępny, bardziej popularny, 
lepiej dofinansowany oraz wyposażony w dodatkowe jednostki ukierunkowane na 
nauczanie uniwersalnych i europejskich wartości oraz umiejętności życiowych i tych 
niezbędnych na rynku pracy; należy również w odpowiedni sposób zachęcać do 
podejmowania działań w jego zakresie.

5. Komisję i Radę wzywa się tym samym do rozważenia inicjatyw na rzecz promowania 
lepszego uczestnictwa w wolontariacie europejskim, m.in. w oparciu o niedawny wniosek 
w sprawie programu „Odyseusz”.

6. Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


