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Forslag til beslutning

Ændringsforslag af Tunne Kelam

Ændringsforslag 1
Citation 6

- der henviser til resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for 
medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om gennemførelse af de fælles 
målsætninger for inddragelse og orientering af unge mennesker for at fremme 
aktivt europæisk medborgerskab1,

Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 2
Citation 7 a (nyt)

- der henviser til Kommissionens meddelelse "Den demografiske udvikling i Europa –
En udfordring, men også en chance" (KOM(2006)571),

                                               
1  EUT C 297 af 7.12.2006, s. 6.
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Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 3
Citation 8 a (nyt)

- der henviser til sin beslutning af 13. marts 2007 om virksomhedernes sociale 
ansvar: et nyt partnerskab1,

Or. en

Ændringsforslag af Tunne Kelam

Ændringsforslag 4
Punkt B a (nyt)

Ba. der henviser til, at frivilligt arbejde er en vældig ressource, der tilfører 
civilsamfundet liv samt bidrager til den moralske og politiske integration af 
europæiske borgere, hvilket igen styrker solidariteten, som er en af EU's centrale 
værdier,

Or. en

Ændringsforslag af Petru Filip
Ændringsforslag 5
Punkt D

D. der henviser til, at det frivillige arbejdes meget betydelige bidrag til opbygning af 
social kapital bør anerkendes fuldt ud, idet det er en væsentlig del af programmerne 
til udvikling af lokalsamfund i de nye medlemsstater, der er på vej frem efter en 
overgangsperiode efter kommunismen, hvor dette emne har fået utilstrækkelig 
opmærksomhed fra den brede offentlighed (ifølge resultater fra ETGACE- og RE-
ETGACE-undersøgelserne er deltagelsen i frivilligt arbejde signifikant lavere i 
postsocialistiske lande);

Or. ro

                                               
1 EUT C 301 E af 13.12.2007, s. 45.
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Ændringsforslag af Tunne Kelam

Ændringsforslag 6
Punkt D a (nyt)

Da. der henviser til, at bæredygtig finansiering, navnlig finansiering til administration, 
er af central betydning for de frivillige organisationer og for frivilligt arbejde i det 
hele taget,

Or. en

Ændringsforslag af Petru Filip

Ændringsforslag 7
Punkt H

H. der henviser til, at frivilligt arbejde bidrager til den frivilliges personlige og sociale 
udvikling og har en positiv betydning for de mellemmenneskelige forbindelser i
samfundet,

Or. ro

Ændringsforslag af Marian Harkin

Ændringsforslag 8
Punkt H a (nyt)

Ha. der henviser til den vigtige rolle, frivilligt arbejde spiller i gennemførelsen af 
Lissabonstrategiens mål om socioøkonomisk samhørighed ved at bidrage til 
finansiel integration med eksempelvis andelslånekasser, der er regulerede, non-
profit finansielle kooperativer, der har en bestyrelse sammensat af frivillige,

Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 9
Punkt H a (nyt)

Ha. der henviser til, at virksomheders sociale ansvar både er en vigtig drivkraft for 
erhvervslivet og en central del af den europæiske sociale model,
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Or. en

Ændringsforslag af Tunne Kelam

Ændringsforslag 10
Punkt J

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag af Rumiana Jeleva

Ændringsforslag 11
Punkt J a (nyt)

Ja. der henviser til, at frivilligt arbejde fører til, at borgerne deltager direkte i den lokale 
udvikling og dermed, navnlig i de nye medlemsstater, kan indtage en vigtig rolle i 
forbindelse med fremme af civilsamfund og demokrati,

Or. en

Ændringsforslag af Tunne Kelam

Ændringsforslag 12
Punkt K

K. der henviser til, at Rådet i ovennævnte resolution om gennemførelse af de fælles 
målsætninger for inddragelse og orientering af unge mennesker tilskynder til større 
inddragelse af unge i samfundslivet, i participatoriske sammenhænge og i frivilligt 
arbejde,

Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 13
Punkt K a (nyt)

Ka. der henviser til, at effekten af den demografiske forandring i Europa fører til et 



AM\705581DA.doc 5/14 PE400.582v01-00

DA

stigende antal potentielle ældre frivillige,

Or. en

Ændringsforslag af Emmanouil Angelakas

Ændringsforslag 14
Punkt 1

1. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at anerkende 
værdien af frivilligt arbejde i forbindelse med udviklingen af social og økonomisk 
samhørighed; tilskynder endvidere til at indgå partnerskaber med frivillige 
organisationer og institutioner af social og faglig natur (skoler, universiteter, 
foreninger, plejehjem osv.) samt, efter relevant høring af sektoren for frivilligt 
arbejde, at udarbejde planer og strategier med henblik på at anerkende, værdsætte, 
støtte, lette og fremme frivilligt arbejde; opfordrer også indtrængende 
medlemsstaterne til at etablere en stabil institutionel ramme for ngo'ers deltagelse i 
offentlige drøftelser;

Or. el

Ændringsforslag af Petru Filip

Ændringsforslag 15
Punkt 1 a (nyt)

1a. opfordrer Kommissionens eksperter til at skelne tydeligere mellem frivillige og ikke-
statslige organisationer (ngo'er), hvis aktiviteter ikke er organiseret på samme 
frivillige grundlag, og opfordrer til en omfattende europæisk undersøgelse af 
karakteren og niveauet af deltagelse i samfundet og dens indre mekanismer, 
herunder frivillig deltagelse og midler til dette formål, ved at give prioritet til det 
syvende rammeprogram eller andre forskningsprogrammer med dette formål;

Or. ro
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Ændringsforslag af Tunne Kelam

Ændringsforslag 16
Punkt 2

2. opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at gøre en 
alvorlig indsats med henblik på at gøre det lettere for frivillige organisationer at få 
adgang til tilstrækkelige og bæredygtige støttemidler til såvel administration som 
projekter uden overdreven udfyldning af formularer, papirnusseri og bureaukrati, 
samtidig med at den nødvendige kontrol med anvendelsen af de offentlige midler 
opretholdes;

Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 17
Punkt 2 a (nyt)

2a. tilskynder virksomheder til som del af deres strategi for deres sociale ansvar at yde 
finansiel støtte til initiativer, der styrker og fremmer frivilligt arbejde;

Or. en

Ændringsforslag af Emmanouil Angelakas

Ændringsforslag 18
Punkt 2 a (nyt)

2a. opfordrer medlemsstaterne samt de regionale og lokale myndigheder til at støtte 
etableringen af frivillige redningstjenester i alle lokalsamfund for at sikre hurtig 
indsats i forbindelse med naturkatastrofer og ulykker;

Or. el
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Ændringsforslag af Petru Filip

Ændringsforslag 19
Punkt 5 a (nyt)

5a. støtter entydigt tanken om, at, hvor der af objektive årsager ikke kan opnås 
udtrykkelig godkendelse, kan frivillige aktiviteter udelukkende finde sted med 
formodet (eller i det mindste stiltiende) godkendelse fra de personer, der potentielt 
kan nyde godt af dem;

Or. ro

Ændringsforslag af Emmanouil Angelakas

Ændringsforslag 20
Punkt 6

6. opfordrer Kommissionen til at arbejde hen imod et system på tværs af alle fonde, hvor 
frivilligt arbejde anerkendes som et bidrag til medfinansiering af projekter, og til at 
udarbejde mekanismer til beregning af omkostningerne ved frivilligt arbejde; glæder 
sig over de bestræbelser, som nogle af Kommissionens generaldirektorater har gjort 
for at skabe større forståelse for anvendelsen af frivilligt arbejde som en del af 
finansieringen af EU-støttede projekter; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til 
at støtte og fremme privat finansiering af sektoren for frivilligt arbejde ved hjælp af 
incitamenter;

Or. el

Ændringsforslag af Maria Petre

Ændringsforslag 21
Punkt 6

6. opfordrer Kommissionen til at arbejde hen imod et system på tværs af alle fonde, hvor 
frivilligt arbejde anerkendes som et bidrag til medfinansiering af projekter, og til at 
udarbejde mekanismer til beregning af omkostningerne ved frivilligt arbejde; glæder 
sig over de bestræbelser, som nogle af Kommissionens generaldirektorater har gjort 
for at skabe en mere fleksibel tilgang til anvendelsen af frivilligt arbejde som en del af 
finansieringen af EU-støttede projekter;

Or. ro
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Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 22
Punkt 7

7. opfordrer Kommissionen til at forbedre mulighederne for ældre frivillige arbejdere og 
udvikle et program for aktive seniorer for det stigende antal erfarne ældre, der er 
villige til at yde frivilligt arbejde, som kan supplere programmet Aktive unge og 
gennemføres parallelt hermed, og endvidere fremme særlige programmer til udvikling 
af frivilligt arbejde med deltagelse af flere generationer og mentorordninger;

Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 23
Punkt 7 a (nyt)

7a. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte og udvikle projekter, der 
bidrager til at gennemføre millenniummålene ved hjælp af internationalt frivilligt 
arbejde; er af den opfattelse, at der bør lægges særlig vægt på udveksling af 
frivillige;

Or. de

Ændringsforslag af Emmanouil Angelakas

Ændringsforslag 24
Punkt 7 a (nyt)

7a. tilskynder Kommissionen til i forbindelse med frivilligt arbejde generelt at 
understrege den store betydning af at organisere det, så det sikres, at det er 
foreneligt med familie- og arbejdsliv;

Or. el
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Ændringsforslag af Rumiana Jeleva

Ændringsforslag 25
Punkt 8 a (nyt)

8a. påpeger, at de nye medlemsstater ofte mangler erfaring og en organisatorisk 
ramme, så der kan etableres velfungerende ordninger for frivilligt arbejde, og 
opfordrer Kommissionen til at indføre støtteordninger, så der kan etableres mere 
effektive samarbejds- og netværkssystemer mellem de forskellige lokale og regionale 
frivillige organisationer;

Or. en

Ændringsforslag af Petru Filip

Ændringsforslag 26
Punkt 8 a (nyt)

8a. tilskynder de berørte parter til at støtte private aktørers initiativer til fremme af 
frivilligt arbejde inden for socialt ansvarlige politikker og den aktive søgning efter 
midler, der kan fremme støtte til frivilligt arbejde fra den finansielle sektor;

Or. ro

Ændringsforslag af Tunne Kelam

Ændringsforslag 27
Punkt 9

9. opfordrer Kommissionen til at styrke anerkendelsen af frivilligt arbejde som en 
aktivitet til erhvervelse af kompetencer og færdigheder gennem Europass, samtidig 
med at det sikres, at frivilligt arbejde ikke betragtes som et supplement til, men som en 
del af en formel uddannelse; anmoder endvidere Kommissionen om at foretage en 
undersøgelse af udviklingen af en fælles ramme og et fælles sprog, som 
nationale/lokale værktøjer kan benytte for at fremme mobiliteten for frivillige 
arbejdere;

Or. en
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Ændringsforslag af Rumiana Jeleva

Ændringsforslag 28
Punkt 10

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge muligheden for at 
vedtage et EU-charter for frivilligt arbejde, som fastsætter de frivillige organisationers 
rolle, herunder deres rettigheder og opgaver, og foreslår, at der samtidig etableres en 
database for bedste praksis, så der kan stilles nyttige retningslinjer til rådighed for 
lande i og uden for EU, der måtte ønske at forbedre deres systemer for frivilligt 
arbejde;

Or. en

Ændringsforslag af Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ændringsforslag 29
Punkt 10

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge muligheden for at 
vedtage et EU-charter for frivilligt arbejde, som fastsætter de frivillige organisationers 
rolle, herunder frivilliges rettigheder og opgaver, idet der samtidig skal tages hensyn 
til deres behov for en passende forsikring under udførelsen af deres frivillige 
arbejde;

Or. pl

Ændringsforslag af Emmanouil Angelakas

Ændringsforslag 30
Punkt 10

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge muligheden for at 
vedtage et EU-charter for frivilligt arbejde, som fastsætter de frivillige organisationers 
rolle, herunder deres rettigheder og opgaver; anbefaler, at der udfærdiges en årlig 
resultattavle til evaluering af frivilligt arbejde inddelt efter medlemsstat, område og 
organisation;

Or. el
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Ændringsforslag af Tunne Kelam

Ændringsforslag 31
Punkt 10

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge den forsinkede 
vedtagelse af et EU-charter for frivilligt arbejde, som fastsætter de frivillige 
organisationers rolle, herunder deres rettigheder og opgaver;

Or. en

Ændringsforslag af Elspeth Attwooll

Ændringsforslag 32
Punkt 10 a (nyt)

10a. opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger, der kan sikre, at frivilligt 
arbejde ikke påvirkes negativt af behovet for at tegne forsikringer, der dækker dette 
arbejde;

Or. en

Ændringsforslag af Tunne Kelam

Ændringsforslag 33
Punkt 11

11. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til 
at fremme frivilligt arbejde gennem uddannelse på alle niveauer og give mulighed for 
frivilligt arbejde på et tidligt stadium i uddannelsessystemet, således at det betragtes 
som et normalt bidrag til samfundslivet samt til fortsat at fremme sådanne aktiviteter 
også for ældre elever, f.eks. på universitetsniveau gennem "service learning" ("læring i 
en god sags tjeneste"), hvor studerende arbejder sammen med lokale grupper i en 
partnerskabsmodel som led i deres eksamensprojekt, for at styrke forbindelsen mellem 
sektoren for frivilligt arbejde og uddannelsessektoren på alle niveauer og for at 
anerkende, at læring i forbindelse med frivilligt arbejde er en del af livslang læring;

Or. en
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Ændringsforslag af Emmanouil Angelakas

Ændringsforslag 34
Punkt 11 a (nyt)

11a. understreger på det kraftigste betydningen af virksomheders frivillige indsats, der 
kan forbedre livskvaliteten lokalt, tilskynde til at søge egne løsninger på lokale 
problemer, lette formidlingen af virksomheders færdigheder og viden fra den private 
til den offentlige sektor samt hjælpe lokalsamfund til at blive fuldt udviklede; 
opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne om at etablere 
virksomheders frivillige indsats som en merværdi inden for erhvervslivet;

Or. el

Ændringsforslag af Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ændringsforslag 35
Punkt 12

12. opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at skabe et lovgrundlag i 
fællesskabsretten for at fritage frivillige organisationer for at betale moms af indkøb, 
samtidig med at også donorer fritages for afgiftspålæggelse i forbindelse med 
donationer rettet mod frivilligt arbejde;

Or. pl

Ændringsforslag af Maria Petre
Ændringsforslag 36
Punkt 12

12. opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at skabe et lovgrundlag i 
fællesskabsretten for at fritage frivillige organisationer for at betale moms af indkøb 
foretaget med henblik på opfyldelse af deres mål og til planlagte projekter;

Or. ro

Ændringsforslag af Emmanouil Angelakas

Ændringsforslag 37
Punkt 13 a (nyt)

13a. opfordrer medlemsstaterne til at indføre nationale chartre for frivilligt arbejde, der 
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dækker social- og sygeforsikring samt frivilliges eventuelle udlæg;

Or. el

Ændringsforslag af Petru Filip

Ændringsforslag 38
Punkt 15 a (nyt)

15a. opfordrer til større opmærksomhed omkring og udvikling af særlige strategier og 
programmer, der kan hjælpe til igen at stimulere frivilligt arbejde i landene fra den 
gamle kommunistblok, hvor dette normalt er blevet forbundet med handlinger med 
karakter af tvang administreret og håndhævet ved hjælp af administrative eller 
politiske mekanismer; 

Or. ro

Ændringsforslag af Emmanouil Angelakas

Ændringsforslag 39
Punkt 18

18. opfordrer de berørte lokale og regionale parter, frivillige organisationer og medierne
til at give borgerne relevante oplysninger om muligheder for at arbejde frivilligt 
sammen med passende uddannelse med særligt fokus på de svagere dele af 
samfundet (personer med særlige behov, arbejdsløse, migranter, unge osv.) og 
behovene i fjerntliggende og/eller utilgængelige områder;

Or. el

Ændringsforslag af Emmanouil Angelakas

Ændringsforslag 40
Punkt 19

19. tilskynder Kommissionen til sammen med plan D for dialog, debat og demokrati at 
fremlægge en plan V for værdsættelse, validering og sikring af synligheden (visibility) 
af frivillige arbejdere; anbefaler, at der etableres en europæisk database med 
detaljerede oplysninger om frivillige organisationer og deres særkender og 
aktiviteter;

Or. el
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Ændringsforslag af Petru Filip

Ændringsforslag 41
Punkt 19 a (nyt)

19a. opfordrer alle interesserede parter til at træffe passende foranstaltninger til fremme 
af frivilliges deltagelse i den offentlige beslutningsproces med henblik på at forbedre 
offentlige institutioners effektivitet, når de udfører deres opgaver lokalt eller 
centralt, herunder organisering af valghandlinger;

Or. ro
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