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Σχέδιο έκθεσης (PE400.301v01-00)
Marian Harkin
σχετικά με τον ρόλο του εθελοντισμού στην συμβολή για την οικονομική και κοινωνική 
συνοχή
((2007/2149(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Tunne Kelam

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 6

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, 
σχετικά με την εφαρμογή των κοινών στόχων για την συμμετοχή και την 
ενημέρωση των νέων με σκοπό την προώθηση της ενεργού άσκησης της ιδιότητας 
του ευρωπαίου πολίτη1,

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 7α (νέα)

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Το δημογραφικό μέλλον της 

                                               
1 PB C 297, 7.12.2006, σελίδα 6.
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Ευρώπης, μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία" (COM(2006)571),

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 8α (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη: μια νέα εταιρική σχέση1,

Or. en

Τροπολογία: Tunne Kelam

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Βα (νέα)

Βα. εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός συνιστά μείζονα δύναμη που ενδυναμώνει την 
κοινωνία των πολιτών και συμβάλλει επίσης στην ηθική και πολιτική ολοκλήρωση 
των Ευρωπαίων πολιτών, ενισχύοντας παράλληλα την αλληλεγγύη - μία από τις 
βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία: Petru Filip

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. εκτιμώντας ότι η ιδιαίτερα σημαντική συμβολή του εθελοντισμού στην δημιουργία 
κοινωνικού κεφαλαίου πρέπει να αναγνωριστεί ανεπιφύλακτα, δεδομένου ότι τούτο 
αποτελεί ουσιαστικό συστατικό στοιχείο των κοινοτικών αναπτυξιακών 
προγραμμάτων στα νέα κράτη μέλη τα οποία αναδύονται από μια 
μετακομμουνιστική μεταβατική περίοδο και στα οποία δόθηκε στον εθελοντισμό
ανεπαρκής δημόσια προσοχή (σύμφωνα με τα πορίσματα των ETGACE και RE-
ETGACE, η εθελοντική συμμετοχή είναι σημαντικά μικρότερη στις πρώην 
σοσιαλιστικές χώρες)·

                                               
1 PB C 301 E, 13.12.2007, σελίδα 45
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Or. ro

Τροπολογία: Tunne Kelam

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Δα (νέα)

Δα. εκτιμώντας ότι η βιώσιμη χρηματοδότηση και ιδιαίτερα η διοικητική 
χρηματοδότηση έχει κεφαλαιώδη σημασία για τις εθελοντικές οργανώσεις και για 
το εθελοντικό έργο γενικότερα·

Or. en

Τροπολογία: Petru Filip

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη 
του εθελοντή και έχει θετικό αντίκτυπο στις διαπροσωπικές σχέσεις που 
δημιουργούνται στην κοινότητα,

Or. ro

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Ηα (νέα)

Ηα. σημειώνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εθελοντές στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική 
συνοχή, συμβάλλοντας στην οικονομική ένταξη, όπως για παράδειγμα οι 
πιστωτικές ενώσεις, οι οποίες υπόκεινται σε ρυθμίσεις, είναι μη κερδοσκοπικοί 
χρηματοδοτικοί συνεταιρισμοί και διευθύνονται και διοικούνται από διοικητικό 
συμβούλιο εθελοντών,

Or. en
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Ηα (νέα)

Ηα. εκτιμώντας ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί σημαντική κινητήρια 
δύναμη για τις επιχειρήσεις και ουσιαστικό στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου,

Or. en

Τροπολογία: Tunne Kelam

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν και να υποστηριχθούν οι βέλτιστες 
πρακτικές διαχείρισης του εθελοντισμού μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων,

Or. en

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Ια (νέα)

Ια. εκτιμώντας ότι ο εθελοντισμός έχει ως αποτέλεσμα άμεση συμμετοχή των πολιτών 
στην τοπική ανάπτυξη και ότι, κατά συνέπεια, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην προαγωγή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατίας, ιδίως στα 
νέα κράτη μέλη,

Or. en

Τροπολογία: Tunne Kelam

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. εκτιμώντας ότι στο προαναφερόμενο ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με την 
εφαρμογή των κοινών στόχων για την συμμετοχή και την ενημέρωση των νέων το 
Συμβούλιο ενθαρρύνει την αύξηση της συμμετοχής των νέων ανθρώπων στον 
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δημόσιο βίο, στις συμμετοχικές δομές, στην εθελοντική εργασία κλπ.,

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

ΙΑα. εκτιμώντας ότι ο αντίκτυπος της δημογραφικής αλλαγής στην Ευρώπη έχει ως 
αποτέλεσμα αύξηση του δυνητικού αριθμού των ηλικιωμένων εθελοντών,

Or. en

Τροπολογία: Εμμανουήλ Αγγελάκας

Τροπολογία 14
Παράγραφος 1

1. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναγνωρίσουν την 
αξία του εθελοντισμού για την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής· 
επιπλέον, ενθαρρύνει την συνεργασία στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων με εθελοντικές 
οργανώσεις και μονάδες κοινωνικού και επαγγελματικού χαρακτήρα (σχολεία, 
πανεπιστήμια, σύνδεσμοι, οίκοι ευγηρίας κ.λπ.) και την ανάπτυξη, μετά από 
ουσιαστική διαβούλευση με τον τομέα του εθελοντισμού, σχεδίων και στρατηγικών 
για την αναγνώριση, την εκτίμηση, την υποστήριξη, την διευκόλυνση και την 
ενθάρρυνση του εθελοντισμού· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να προβούν στη 
δημιουργία σταθερού, θεσμοθετημένου πλαισίου συμμετοχής των ΜΚΟ στη 
δημόσια διαβούλευση·

Or. el

Τροπολογία: Petru Filip

Τροπολογία 15
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. καλεί τους πραγματογνώμονες της Επιτροπής να κάνουν σαφέστερη διάκριση 
μεταξύ εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), οι δραστηριότητες 
των οποίων δεν είναι οργανωμένες στις ίδιες εθελοντικές βάσεις και ζητεί την 
διενέργεια εκτεταμένης πανευρωπαϊκής έρευνας με αντικείμενο την φύση, το 
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επίπεδο και τους εσωτερικούς μηχανισμούς της κοινωνικής συμμετοχής, 
συμπεριλαμβανομένων της εθελοντικής συμμετοχής και της χρηματοδότησης γι 
αυτόν τον σκοπό, στο πλαίσιο της οποίας θα δοθεί προτεραιότητα στο έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο ή σε άλλα ερευνητικά προγράμματα με αυτόν τον στόχο·

Or. ro

Τροπολογία: Tunne Kelam

Τροπολογία 16
Παράγραφος 2

2. καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να καταβάλουν 
πραγματικές προσπάθειες, προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση των 
εθελοντικών οργανώσεων σε επαρκή και βιώσιμη χρηματοδότηση - τόσο στις 
πιστώσεις διοικητικής λειτουργίας όσο και στη χρηματοδότηση ανά έργο - χωρίς 
υπερβολική συμπλήρωση εντύπων, γραφειοκρατία ή διατυπώσεις, διατηρώντας 
παράλληλα τους απαραίτητους ελέγχους για τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται το 
δημόσιο χρήμα·

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 17
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. ενθαρρύνει τις εταιρείες, στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης που εφαρμόζουν, να υποστηρίξουν οικονομικά τις πρωτοβουλίες 
προαγωγής και ενίσχυσης του εθελοντισμού·

Or. en

Τροπολογία: Εμμανουήλ Αγγελάκας

Τροπολογία 18
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. παροτρύνει τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να υποστηρίξουν 
τη δημιουργία εθελοντικών τμημάτων άμεσης δράσης σε κάθε περιφέρεια για την 
έγκαιρη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων·
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Or. el

Τροπολογία: Petru Filip

Τροπολογία 19
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. υποστηρίζει απερίφραστα την ιδέα ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες πρέπει, 
ανεξαιρέτως, να έχουν την εκ των προτέρων δεδομένη (ή έστω σιωπηρή) έγκριση 
των δυνητικών δικαιούχων τους στις περιπτώσεις στις οποίες, για αντικειμενικούς 
λόγους, δεν είναι δυνατό να δοθεί ρητή έγκριση·

Or. ro

Τροπολογία: Εμμανουήλ Αγγελάκας

Τροπολογία 20
Παράγραφος 6

6. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες προς την κατεύθυνση της δημιουργίας 
ενός συστήματος για όλα τα ταμεία, στο πλαίσιο του οποίου η εθελοντική 
δραστηριότητα θα αναγνωρίζεται ως συμβολή στην συγχρηματοδότηση σχεδίων και 
να θεσπίσει μηχανισμούς, στο πλαίσιο των οποίων θα υπάρχει δυνατότητα 
κατάλληλης κοστολόγησης της εθελοντικής δραστηριότητας· εκφράζει επιδοκιμασία 
για τις προσπάθειες ορισμένων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής για υιοθέτηση 
πιο διαλλακτικής στάσης έναντι της χρήσης της εθελοντικής δραστηριότητας ως 
μέσου προσαρμογής της χρηματοδότησης σε σχέδια που χρηματοδοτούνται από την 
ΕΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να προωθήσουν με πρωτοβουλίες 
κινήτρων την ιδιωτική χρηματοδότηση στον εθελοντισμό·

Or. el

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 21
Παράγραφος 6

6. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες προς την κατεύθυνση της δημιουργίας 
ενός συστήματος για όλα τα ταμεία, στο πλαίσιο του οποίου η εθελοντική 
δραστηριότητα θα αναγνωρίζεται ως συμβολή στην συγχρηματοδότηση σχεδίων και 
να θεσπίσει μηχανισμούς, στο πλαίσιο των οποίων θα υπάρχει δυνατότητα 
κατάλληλης κοστολόγησης της εθελοντικής δραστηριότητας· εκφράζει επιδοκιμασία 
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για τις προσπάθειες ορισμένων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής για υιοθέτηση 
πιο ελαστικής στάσης έναντι της χρήσης της εθελοντικής δραστηριότητας ως μέσου 
προσαρμογής της χρηματοδότησης σε σχέδια που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 22
Παράγραφος 7

7. καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τις ευκαιρίες για τους ηλικιωμένους εθελοντές και 
να αναπτύξει πρόγραμμα "Ηλικιωμένων εν δράσει" για τον αυξανόμενο αριθμό 
έμπειρων ηλικιωμένων ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να παράσχουν εθελοντικό 
έργο που ενδεχομένως θα εκτελείται παράλληλα και συμπληρωματικά προς το 
πρόγραμμα "Νεολαία εν δράσει" και επιπλέον να προωθήσει την κατάρτιση ειδικών 
προγραμμάτων για τον εθελοντισμό μεταξύ των γενεών και την καθοδήγηση·

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 23
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να αναπτύξουν 
σχέδια που να συμβάλλουν στην επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας μέσω της 
παροχής διεθνών εθελοντικών υπηρεσιών· αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα 
συστήματα ανταλλαγής εθελοντών·

Or. de

Τροπολογία: Εμμανουήλ Αγγελάκας

Τροπολογία 24
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. καλεί την Επιτροπή να υπογραμμίσει, στο γενικότερο πλαίσιο της εθελοντικής 
δραστηριότητας, την ύψιστη σημασία του συγχρονισμού και συμβιβασμού των 
εθελοντικών πρωτοβουλιών με την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή του 
πολίτη·
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Or. el

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 25
Παράγραφος 8α (νέα)

8α. επισημαίνει το γεγονός ότι συχνά τα νέα κράτη μέλη δεν διαθέτουν την πείρα και το 
οργανωτικό πλαίσιο που απαιτούνται για την θέσπιση εύρυθμων καθεστώτων 
εθελοντισμού και καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει καθεστώτα στήριξης, ώστε να 
θεσπιστούν πιο αποτελεσματικά συστήματα συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ 
των διαφόρων τοπικών και περιφερειακών εθελοντικών οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία: Petru Filip

Τροπολογία 26
Παράγραφος 8α (νέα)

8α. παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες των 
ιδιωτικών φορέων που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των εθελοντικών 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των κοινωνικά υπεύθυνων πολιτικών και την ενεργό 
διερεύνηση των μέσων ενθάρρυνσης της υποστήριξης του εθελοντικού έργου από 
τον οικονομικό τομέα·

Or. ro

Τροπολογία: Tunne Kelam

Τροπολογία 27
Παράγραφος 9

9. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την αναγνώριση του εθελοντισμού ως 
δραστηριότητας που συμβάλλει στην απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω του 
προγράμματος EUROPASS, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι ο εθελοντισμός δεν θα 
θεωρείται συμπληρωματικός προς την κατάρτιση, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της· 
επιπλέον, ζητεί να διερευνηθεί η ανάπτυξη κοινού πλαισίου και κοινής γλώσσας 
λειτουργίας των εθνικών/τοπικών εργαλείων που εξυπηρετούν την ενίσχυση της 
κινητικότητας των εθελοντών·
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Or. en

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 28
Παράγραφος 10

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν την θέσπιση Ευρωπαϊκού 
Χάρτη Εθελοντών που θα ορίζει τον ρόλο των εθελοντικών οργανώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των ευθυνών τους, και προτείνει την 
ταυτόχρονη κατάρτιση βάσης δεδομένων βέλτιστων πρακτικών, ούτως ώστε να 
παρέχονται χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για τις χώρες της ΕΕ και για τρίτες 
χώρες που επιθυμούν να βελτιώσουν το σύστημα εθελοντισμού τους·

Or. en

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Τροπολογία 29
Παράγραφος 10

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν την θέσπιση Ευρωπαϊκού 
Χάρτη Εθελοντών που θα ορίζει τον ρόλο των εθελοντικών οργανώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των ευθυνών των εθελοντών, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη κατάλληλης ασφάλισής τους κατά τη 
διάρκεια της επιτέλεσης των εθελοντικών καθηκόντων τους·

Or. pl

Τροπολογία: Εμμανουήλ Αγγελάκας

Τροπολογία 30
Παράγραφος 10

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν την θέσπιση Ευρωπαϊκού 
Χάρτη Εθελοντών που θα ορίζει τον ρόλο των εθελοντικών οργανώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των ευθυνών τους, συνιστά δε την 
ετήσια κατάρτιση πίνακα επιδόσεων [scoreboard], με στόχο την αποτίμηση των 
εθελοντικών δράσεων ανά κράτος μέλος, τομέα και οργάνωση·

Or. el
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Τροπολογία: Tunne Kelam

Τροπολογία 31
Παράγραφος 10

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν την καθυστέρηση της 
θέσπισης Ευρωπαϊκού Χάρτη Εθελοντών που θα ορίζει τον ρόλο των εθελοντικών 
οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των ευθυνών τους·

Or. en

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 32
Παράγραφος 10α (νέα)

10α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εθελοντικές 
δραστηριότητες δεν θα επηρεαστούν αρνητικά από την ανάγκη ασφάλισης κατά τη 
διάρκεια της άσκησής τους·

Or. en

Τροπολογία: Tunne Kelam

Τροπολογία 33
Παράγραφος 11

11. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν τον εθελοντισμό μέσω της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, 
δημιουργώντας ευκαιρίες άσκησης εθελοντικής δραστηριότητας στα αρχικά στάδια 
του εκπαιδευτικού συστήματος, ούτως ώστε η δραστηριότητα αυτή να 
αντιμετωπίζεται ως φυσιολογική συνεισφορά στον κοινοτικό βίο· να συνεχίσουν να 
προάγουν αυτές τις δραστηριότητες και για τους φοιτητές μεγαλύτερης ηλικίας, π.χ. 
τους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να διευκολυνθεί η «μάθηση μέσω 
της προσφοράς υπηρεσίας», όπου οι σπουδαστές εργάζονται με κοινοτικές ομάδες σε 
ένα μοντέλο συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος για την απόκτηση του 
διπλώματος ή του πτυχίου τους, να ενθαρρύνουν τους συνδέσμους μεταξύ του 
εθελοντικού και του εκπαιδευτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα και να αναγνωρίσουν 
την εκπαίδευση στο πλαίσιο του εθελοντισμού ως τμήμα της δια βίου μάθησης·

Or. en
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Τροπολογία 34
Παράγραφος 11α (νέα)

11. υποστηρίζει σθεναρά τη σημασία του εταιρικού εθελοντισμού [corporate 
volunteering] για τη βελτίωση της ποιότητας της τοπικής ζωής, για την προώθηση 
της αυτενέργειας στην επίλυση τοπικών προβλημάτων, για τη διευκόλυνση 
μεταφοράς της εταιρικής δεξιοτεχνίας και τεχνογνωσίας από την ιδιωτική στη 
δημόσια σφαίρα και για την ωριμότητα των τοπικών κοινωνιών· ζητεί από την 
Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τη θεσμοθέτηση του εταιρικού 
εθελοντισμού, ως δραστηριότητας προστιθεμένης αξίας στην εταιρική εργασιακή 
ζωή·

Or. el

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Τροπολογία 35
Παράγραφος 12

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την θέσπιση νομικής βάσης στο κοινοτικό δίκαιο διά 
της οποίας οι εθελοντικές οργανώσεις θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ επί των 
αγορών, ενώ οι δωρητές θα εξαιρούνται από την φορολόγηση των δωρεών για 
σκοπούς που σχετίζονται με την εθελοντική δράση·

Or. pl

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 36
Παράγραφος 12

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την θέσπιση νομικής βάσης στο κοινοτικό δίκαιο διά 
της οποίας οι εθελοντικές οργανώσεις θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ επί των 
αγορών που αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου τους και προορίζονται για 
οργανωμένα σχέδια·

Or. ro
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Τροπολογία 37
Παράγραφος 13α (νέα)

13α. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στη σύσταση εθνικών καταστατικών εθελοντικής 
δράσης, για την κάλυψη των κοινωνικών και υγειονομικών ασφαλίσεων, καθώς και 
των εξόδων των εθελοντών·

Or. el

Τροπολογία: Petru Filip

Τροπολογία 38
Παράγραφος 15α (νέα)

15α. ζητεί μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη ειδικών στρατηγικών και 
προγραμμάτων στήριξης της εκ νέου τόνωσης των εθελοντικών δραστηριοτήτων 
στις χώρες του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ, όπου συνήθως οι δραστηριότητες 
αυτές συνδέονταν με δράσεις υποχρεωτικού χαρακτήρα, των οποίων η διαχείριση 
και επιβολή πραγματοποιούνταν μέσω διοικητικών ή πολιτικών μηχανισμών·

Or. ro

Τροπολογία: Εμμανουήλ Αγγελάκας

Τροπολογία 39
Παράγραφος 18

18. καλεί τους αρμόδιους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, τις εθελοντικές 
οργανώσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παράσχουν στους πολίτες 
κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με της ευκαιρίες προσφοράς εθελοντικού έργου και 
κατάλληλη εκπαίδευση επί αυτού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες, άνεργους, μετανάστες, εφήβους 
κ.λπ.) και στις απομακρυσμένες ή/και δυσπρόσιτες περιοχές·

Or. el
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Τροπολογία 40
Παράγραφος 19

19. παροτρύνει την Επιτροπή, παράλληλα με το Σχέδιο Δ για δημοκρατία, διάλογο και 
δημόσια συζήτηση, να υποβάλει και Σχέδιο Ε για εκτίμηση, επικύρωση και 
εξασφάλιση της ορατότητας των εθελοντών, προτείνει δε τη σύσταση ευρωπαϊκής 
βάσης δεδομένων, με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση των εθελοντικών 
οργανώσεων με όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις δράσεις τους·

Or. el

Τροπολογία: Petru Filip

Τροπολογία 41
Παράγραφος 19 α (νέα)

19α. καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναλάβουν κατάλληλη δράση για την 
προώθηση της συμμετοχής εθελοντών στην δημόσια διαδικασία λήψης αποφάσεων 
με στόχο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δημόσιων θεσμικών οργάνων 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε τοπικό ή κεντρικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας·

Or. ro
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