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Amendement  4 

Michaela Šojdrová 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Europese vrijwilligersdienst 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging L 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat de huidige 

vluchtelingencrisis een relevant voorbeeld 

en zichtbaar symbool is van het belang van 

vrijwilligers en de manier waarop zij 

Europese waarden verpersoonlijken, 

bijdragen tot veerkracht en bereid zijn om 

flexibele en pragmatische oplossingen te 

bieden voor gedeelde problemen; 

L. overwegende dat de respons van de EU 

op de huidige vluchtelingencrisis een 

relevant voorbeeld en zichtbaar symbool is 

van het belang van vrijwilligers en de 

manier waarop zij Europese waarden 

verpersoonlijken, bijdragen tot veerkracht 

en bereid zijn om flexibele en 

pragmatische oplossingen te bieden voor 

gedeelde problemen; 

Or. en 
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Amendement  5 

Michaela Šojdrová 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Europese vrijwilligersdienst 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

6. dringt er bij Eurostat op aan de lidstaten 

hierbij te ondersteunen om ervoor te 

zorgen dat in Europa vergelijkbare 

gegevens worden verzameld, en daarnaast 

gemeenschappelijke, EU-brede indicatoren 

en methodologieën te ontwikkelen voor het 

meten van het maatschappelijke effect van 

vrijwilligerswerk; dringt er bij de lidstaten 

op aan het door de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO) ontwikkelde 

systeem om de economische waarde van 

vrijwilligerswerk te meten, over te nemen; 

6. dringt er bij Eurostat op aan de lidstaten 

hierbij te ondersteunen om ervoor te 

zorgen dat in Europa vergelijkbare 

gegevens worden verzameld, en daarnaast 

gemeenschappelijke, EU-brede indicatoren 

en methodologieën te ontwikkelen voor het 

meten van het maatschappelijke effect van 

vrijwilligerswerk;  

Or. en 
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Amendement  6 

Michaela Šojdrová 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Europese vrijwilligersdienst 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

9. verzoekt de Commissie een onderzoek te 

verrichten naar nationale regelingen inzake 

vrijwilligerswerk, burgerschapsdiensten 

en solidariteitskorpsen en naar de 

bestaande situatie in de lidstaten voor 

potentiële vrijwilligers, teneinde 

wederzijds begrip en de verspreiding van 

goede praktijken te bevorderen, alsook 

naar de mogelijkheid om in aanvulling op 

bestaande vrijwilligersmogelijkheden een 

Europese burgerschapsdienst op te 

richten – dit alles met het oog op de 

bevordering van EU-burgerschap; 

9. verzoekt de Commissie een onderzoek te 

verrichten naar nationale regelingen inzake 

vrijwilligerswerk en naar de bestaande 

situatie in de lidstaten voor potentiële 

vrijwilligers, teneinde wederzijds begrip en 

de verspreiding van goede praktijken te 

bevorderen, dit alles met het oog op de 

bevordering van EU-burgerschap; 

Or. en 
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Amendement  7 

Michaela Šojdrová 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Europese vrijwilligersdienst 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

17. vraagt de Commissie de 

communicatiestrategie over de Europese 

vrijwilligersdienst aan te passen en te 

verbeteren door de sociale, menselijke en 

maatschappelijke waarde van 

vrijwilligerswerk te onderstrepen; 

17. vraagt de Commissie de 

communicatiestrategie over de Europese 

vrijwilligersdienst verder te verbeteren 

door de sociale, menselijke en 

maatschappelijke waarde van 

vrijwilligerswerk te onderstrepen; 

Or. en 

 

 


