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Marian Harkin
a gazdasági és társadalmi kohézió előmozdítása érdekében vállalt önkéntesség szerepéről
(2007/2149(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás, előterjesztette: Tunne Kelam

Módosítás: 1
6. bevezető hivatkozás

- tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező 
képviselői által elfogadott „A fiatalok részvételével és tájékoztatásával kapcsolatos 
közös célok megvalósítása a fiatalok aktív európai polgári szerepvállalásának 
ösztönzése érdekében” című állásfoglalásra1,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter
Módosítás: 2
7a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a Bizottság „Európa demográfiai jövője - Kovácsoljunk lehetőséget a 
kihívásból!” című közleményére (COM(2006)571),

                                               
1 HL C 297., 2006.12.7., 6. o.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Módosítás: 3
8a. bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a vállalkozások társadalmi felelősége: egy új partnerség1 című, 2007. 
március 13-i állásfoglalására

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Tunne Kelam

Módosítás: 4
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel az önkéntesség a civil társadalmat éltető egyik legnagyobb hajtóerő, továbbá 
hozzájárul az európai polgárok erkölcsi és politikai integrációjához, erősítve ezzel a
szolidaritást, az Európai Unió egyik alapvető értékét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Petru Filip

Módosítás: 5
D. preambulumbekezdés

D. mivel teljes mértékben el kell ismerni, hogy az önkéntesség igen jelentősen hozzájárul 
a társadalmi tőke kiépítéséhez, ami a posztkommunista átmeneti időszakból 
felemelkedő új tagállamokban a közösségi fejlesztési programok alapvető eleme, 
ahol ez nem kapott elegendően széles körű nyilvános figyelmet (az ETGACE és a
RE-ETGACE megállapításai szerint az önkéntes részvétel lényegesen alacsonyabb 
mértékű a posztszocialista országokban);

Or. ro

                                               
1 HL C 301. E, 2007.12.13., 45. o.
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Módosítás, előterjesztette: Tunne Kelam

Módosítás: 6
Da. preambulumbekezdés (új)

Da. mivel a fenntartható finanszírozás – főként a közigazgatási finanszírozás – alapvető 
fontosságú az önkéntes szervezetek és általánosságban az önkéntes munka számára;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Petru Filip

Módosítás: 7
H. preambulumbekezdés

H. mivel az önkéntesség hozzájárul az önkéntesek személyes és társadalmi fejlődéséhez, 
és kedvező hatást gyakorol a közösségen belül létrejött, emberek közötti 
kapcsolatokra,

Or. ro

Módosítás, előterjesztette: Marian Harkin

Módosítás: 8
Ha. preambulumbekezdés (új)

Ha. megállapítja az önkéntesek által a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseinek elérésében a 
pénzügyi integrációhoz való hozzájárulás – például a szabályozott hitelintézetek, az 
önkéntesek tanácsa által működtetett és irányított nem profitorientált pénzügyi 
szövetségek – révén a társadalmi–gazdasági kohézió tekintetében játszott fontos 
szerepet.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Módosítás: 9
Ha. preambulumbekezdés (új)

Ha. mivel a társaságok vállalati társadalmi felelősége a vállalkozások fontos hajtóereje 
és egyszersmind az európai szociális modell alapvető eleme,
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Tunne Kelam

Módosítás: 10
J. preambulumbekezdés

J. mivel fontos elősegíteni és támogatni az önkénteseket is foglalkoztató szervezetek 
között az önkéntesek irányításának legjobb gyakorlatait;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 11
Ja. preambulumbekezdés (új)

Ja. mivel az önkéntesség a polgárok helyi fejlődésben való közvetlen részvételéhez vezet 
és így – különösen az új tagállamokban – fontos szerepet játszhat a civil társadalom
és demokrácia elősegítésében,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Tunne Kelam

Módosítás: 12
K. preambulumbekezdés

K. mivel a fent említett, a fiatalok részvételével és tájékoztatásával kapcsolatos közös 
célok megvalósításáról szóló tanácsi állásfoglalásban a Tanács arra ösztönzi a 
fiatalokat, hogy vállaljanak nagyobb mértékű részvételt a polgári életben, a részvételi 
struktúrákban, az önkéntes munkában stb.,

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Módosítás: 13
Ka. preambulumbekezdés (új)

Ka. mivel az Európában bekövetkező demográfiai változás az idősebb önkéntesek 
potenciális számának növekedéséhez vezet,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Emmanouil Angelakas

Módosítás: 14
1. bekezdés

1. arra ösztönzi a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy ismerjék 
el az önkéntesség értékét a társadalmi és gazdasági kohézió előmozdításában; 
ezenkívül az önkéntes szervezetekkel, valamint a társadalmi és szakmai jellegű 
intézményekkel (iskolák, egyetemek, szövetségek, idősotthonok stb.) kialakított 
partnerségekben való tevékenykedésre, valamint – az önkéntes szektorral folytatott 
értelmes konzultációt követően – az önkéntesség elismerésére, értékelésére, 
támogatására, elősegítésére és ösztönzésére irányuló tervek és stratégiák kidolgozására 
buzdít; ösztönzi továbbá a tagállamokat, hogy teremtsék meg a nem kormányzati 
szervezetek nyilvános tanácskozásokban való részvételének stabil és intézményes 
kereteit;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Petru Filip

Módosítás: 15
1a. bekezdés (új)

1a. felszólítja a Bizottság szakértőit, hogy tegyenek egyértelműbb különbséget az 
önkéntes és nem kormányzati szervezetek között, amelyek tevékenységeit nem azonos 
önkéntes alapokon szervezik, továbbá felszólít egy, a társadalmi részvétel – beleértve 
az önkéntes részvétel és az ilyen célú finanszírozás – jellegére, mértékére és belső 
mechanizmusaira vonatkozó átfogó, páneurópai vizsgálat lefolytatására, elsőbbséget 
biztosítva a hetedik keretprogramnak (7. KP) vagy az e célkitűzéssel rendelkező 
kutatási programoknak;

Or. ro
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Módosítás, előterjesztette: Tunne Kelam

Módosítás: 16
2. bekezdés

2. felhívja a tagállamokat, a regionális és helyi hatóságokat, hogy tegyenek valós 
erőfeszítéseket annak érdekében, hogy megkönnyítsék az önkéntes szervezetek 
elégséges és fenntartható – mind közigazgatási, mind pedig projektalapú –
finanszírozáshoz való hozzájutását, mégpedig túlzott mértékű papírmunka és 
bürokrácia nélkül, ugyanakkor fenntartva a közpénzek elköltésére vonatkozó 
szükséges szabályozást;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Módosítás: 17
2a. bekezdés (új)

2a. ösztönzi a vállalkozásokat, hogy – a vállalati társadalmi felelősséggel kapcsolatos
stratégiák részeként – pénzügyileg támogassák az önkéntesség előmozdítására és 
fokozására irányuló kezdeményezéseket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Emmanouil Angelakas

Módosítás: 18
2a. bekezdés  (új)

2a. sürgeti a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy a természeti 
csapásokra és balesetekre adott azonnali reagálás biztosítása érdekében támogassák 
minden helységben az önkéntes segélyhívó szolgálatok létrehozását;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Petru Filip

Módosítás: 19
5a. bekezdés (új)

5a. egyértelműen támogatja azt az elgondolást, hogy az önkéntes tevékenységeknek –
kivétel nélkül – rendelkezniük kell potenciális kedvezményezettjeik vélelmezett (vagy 
legalábbis hallgatólagos) jóváhagyásával mindazon esetekben, amikor objektív 
okokból a kifejezett jóváhagyás nem szerezhető meg;

Or. ro

Módosítás, előterjesztette: Emmanouil Angelakas

Módosítás: 20
6. bekezdés

6. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon egy minden alapot átfogó rendszer 
bevezetésén, ami által az önkéntes tevékenységet a projektek társfinanszírozásához 
való hozzájárulásként ismerik el, és hozzon létre olyan mechanizmusokat, amelyek 
által az önkéntes tevékenység ára megfelelően megállapítható; üdvözli a Bizottság 
egyes főigazgatóságainak arra irányuló erőfeszítéseit, hogy érthetőbb megközelítést 
fogadjanak el az önkéntes tevékenység alkalmazása tekintetében, miszerint az eszköze 
lehet az EU által finanszírozott projektek finanszírozásához történő hozzájárulásnak; 
sürgeti a tagállamokat, hogy ösztönzők nyújtásával támogassák és mozdítsák elő az 
önkéntes szektor magánfinanszírozását;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Maria Petre

Módosítás: 21
6. bekezdés

6. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon egy minden alapot átfogó rendszer 
bevezetésén, ami által az önkéntes tevékenységet a projektek társfinanszírozásához 
való hozzájárulásként ismerik el, és hozzon létre olyan mechanizmusokat, amelyek 
által az önkéntes tevékenység ára megfelelően megállapítható; üdvözli a Bizottság 
egyes főigazgatóságainak arra irányuló erőfeszítéseit, hogy rugalmasabb
megközelítést fogadjanak el az önkéntes tevékenység alkalmazása tekintetében, 
miszerint az eszköze lehet az EU által finanszírozott projektek finanszírozásához 
történő hozzájárulásnak;
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Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Módosítás: 22
7. bekezdés

7. felhívja a Bizottságot az idősebb önkéntesek lehetőségeinek előmozdítására, valamint 
egy „Cselekvő idősek program” kidolgozására az önkéntességre hajlandó, megfelelő
tapasztalattal rendelkező idősek egyre növekvő száma tekintetében, amely a 
„Cselekvő ifjúság programmal” párhuzamosan működhet és kiegészíti azt, továbbá 
arra, hogy mozdítsa elő a generációk közötti önkéntes tevékenységre és tanácsadásra 
irányuló egyedi programokat; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Módosítás: 23
7a. bekezdés (új)

7a. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassanak és dolgozzanak ki olyan 
projekteket, amelyek nemzetközi önkéntes szolgálatokon keresztül segítenek a 
millenniumi célok elérésében; különös jelentőséget tulajdonít az önkéntesek 
cseréjére irányuló rendszereknek;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Emmanouil Angelakas

Módosítás: 24
7a. bekezdés (új)

7a. sürgeti a Bizottságot, hogy az önkéntes tevékenység általános keretében 
hangsúlyozza az önkéntes munka megszervezésének kiemelkedő jelentőségét annak 
biztosítása érdekében, hogy az összhangban álljon és összeegyeztethető legyen a 
családi és szakmai élettel;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 25
8a. bekezdés (új)

8a. rámutat arra, hogy az új tagállamok gyakran nem rendelkeznek tapasztalattal és 
szervezési kerettel a jól működő önkéntes rendszerek létrehozására, valamint 
felszólítja a Bizottságot, hogy vezessen be támogatási rendszereket a különböző helyi 
és regionális önkéntes szervezetek közötti, hatékonyabb együttműködési és hálózati 
rendszerek létrehozására;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Petru Filip

Módosítás: 26
8a. bekezdés (új)

8a. sürgeti az érdekelt feleket, hogy támogassák a magánszereplők kezdeményezéseit
annak érdekében, hogy az önkéntes tevékenységeket társadalmi szempontból felelős 
politikák keretében ösztönözzék, valamint hogy aktívan tárják fel a gazdasági 
szektor önkéntes munkája támogatásának ösztönzésére szolgáló eszközöket;

Or. ro

Módosítás, előterjesztette: Tunne Kelam

Módosítás: 27
9. bekezdés

9. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg az önkéntességnek mint a kompetenciák és 
készségek elsajátítására alkalmas tevékenységnek az EUROPASS keretében történő 
elismerését, ugyanakkor biztosítsa, hogy az önkéntességet ne a formális képzés 
pótlásának, hanem kiegészítésének tekintsék; továbbá felhív egy közös keret és nyelv 
kialakításának megvizsgálására, amelyben a nemzeti/helyi eszközök az önkéntesek 
mobilitásának fokozása érdekében működnek;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Rumiana Jeleva

Módosítás: 28
10. bekezdés

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg az önkéntesség európai 
chartája elfogadásának lehetőségét, amely meghatározza az önkéntes szervezetek 
szerepét, ideértve a jogaikat és felelősségeiket, és javasolja egy, a legjobb 
gyakorlatokra vonatkozó adatbázis ezzel egyidejűleg történő létrehozását annak 
érdekében, hogy az hasznos iránymutatással szolgáljon az önkéntes rendszerüket 
javítani kívánó EU-s és nem EU-s országok számára;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Módosítás: 29
10. bekezdés

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg az önkéntesség európai 
chartája elfogadásának lehetőségét, amely meghatározza az önkéntes szervezetek 
szerepét, ideértve az önkéntesek jogait és felelősségeit, szem előtt tartva azt is, hogy 
önkéntes feladataik elvégzésekor megfelelő biztosítással kell rendelkezniük;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Emmanouil Angelakas

Módosítás: 30
10. bekezdés

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg az önkéntesség európai 
chartája elfogadásának lehetőségét, amely meghatározza az önkéntes szervezetek 
szerepét, ideértve a jogaikat és felelősségeiket; egy éves eredménytábla bevezetését 
ajánlja a tagállamok, az ágazatok és a szervezetek által végzett önkéntes munka 
értékelésére;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Tunne Kelam

Módosítás: 31
10. bekezdés

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg az önkéntes szervezetek 
szerepét – ideértve a jogaikat és felelősségeiket – meghatározó, az önkéntesség 
európai chartája elfogadásának késlekedését;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elspeth Attwooll

Módosítás: 32
10a. bekezdés (új)

10a. felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket annak biztosítása érdekében, 
hogy az önkéntes tevékenységeket ne érintse hátrányosan az, hogy azok tekintetében 
biztosítást kell szerezni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Tunne Kelam

Módosítás: 33
11. bekezdés

11. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy 
támogassák az önkéntességet az oktatás minden szintjén azáltal, hogy az oktatási 
rendszer korai szakaszában bevezetik az önkéntes tevékenység lehetőségét annak 
érdekében, hogy azt a közösségi élethez való természetes hozzájárulásnak tekintsék; 
továbbá annak érdekében, hogy az ilyen tevékenység támogatását folytassák az 
oktatási rendszer magasabb, pl. harmadik szintjén is a „szolgáltatásnyújtás tanulása” 
révén, amikor is a diákok az oklevelük/képesítésük megszerzésére irányuló program 
keretében önkéntes/közösségi csoportokkal dolgoznak együtt egy partnerségi 
modellben, hogy minden szinten elősegítsék az önkéntes szektor és az oktatási szektor 
közötti kapcsolatok kialakulását, és hogy elismerjék a tanulást az önkéntességben az 
egész életen át tartó tanulás részeként;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Emmanouil Angelakas

Módosítás: 34
11a. bekezdés (új)

11a. erőteljesen hangsúlyozza a vállalati önkéntesség jelentőségét az életminőség helyi
szinten történő javítása, a helyi problémák megoldása terén az önsegély ösztönzése, 
a vállalati készségek és know-how magánszektortól az állami szektor részére való 
átadásának megkönnyítése, továbbá a helyi közösségeknek az érettség elérésében
nyújtott segítsége tekintetében; felszólítja a Bizottságot, hogy működjön együtt a 
tagállamokkal a szakmai vállalkozási tevékenységekkel összefüggésben hozzáadott 
értéket képviselő vállalati önkéntesség megteremtése érdekében;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Módosítás: 35
12. bekezdés

12. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy jogalap közösségi jogba való 
bevezetésének lehetőségét, amelynek értelmében az önkéntes szervezetek 
mentesülnének azon kötelezettség alól, hogy a beszerzések után hozzáadottérték-adót 
fizessenek, miközben az adományozókat mentesítenék az önkéntes munkával 
kapcsolatos célokra irányuló adományok megadóztatása alól;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Maria Petre

Módosítás: 36
12. bekezdés

12. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy jogalap közösségi jogba való 
bevezetésének lehetőségét, amelynek értelmében az önkéntes szervezetek 
mentesülnének azon kötelezettség alól, hogy a célkitűzésük elérése és a szervezett 
projektek céljából eszközölt beszerzések után hozzáadottérték-adót fizessenek;

Or. ro
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Módosítás, előterjesztette: Emmanouil Angelakas

Módosítás: 37
13a. bekezdés (új)

13a. felszólítja a tagállamokat, hogy vezessenek be az önkéntesek jóléti és 
egészségbiztosítására, valamint költségeire vonatkozó nemzeti chartákat;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Petru Filip

Módosítás: 38
15a. bekezdés (új)

15a. nagyobb tudatosságra és egyedi stratégiák és programok kidolgozására szólít fel a 
korábbi kommunista blokk országaiban végzett önkéntes tevékenységek újbóli 
ösztönzése tekintetében nyújtott segítség céljából, ahol is ezeket a tevékenységeket 
rendszerint közigazgatási vagy politikai mechanizmusok révén igazgatott és 
végrehajtott, kötelező jellegű intézkedésekkel azonosítják;

Or. ro

Módosítás, előterjesztette: Emmanouil Angelakas

Módosítás: 39
18. bekezdés

18. felhívja a helyi és regionális érintetteket, önkéntes szervezeteket és a médiát, hogy 
nyújtsanak megfelelő tájékoztatást a polgároknak az önkéntes tevékenységek 
lehetőségeiről, továbbá biztosítsanak a társadalom sérülékenyebb rétegeire 
(különleges szükségletekkel rendelkező emberek, munkanélküliek, migránsok, 
serdülők stb.) és a távoli és/vagy megközelíthetetlen régiók igényeire különös 
hangsúlyt fektető, megfelelő képzést;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Emmanouil Angelakas

Módosítás: 40
19. bekezdés

19. sürgeti a Bizottságot, hogy a párbeszédre, vitára és demokráciára vonatkozó D-terv 
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mellett vezesse be a V-tervet az önkéntesek értékelése, hitelesítése és láthatóságának 
biztosítása érdekében; ajánlja egy, az önkéntes szervezetek teljes körű adatait, 
valamint azok meghatározó jellemzőit és tevékenységeit biztosító európai adatbázis 
bevezetését;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Petru Filip

Módosítás: 41
19a. bekezdés (új)

19a. felszólít valamennyi érdekelt felet, hogy tegyenek megfelelő intézkedést az 
önkéntesek nyilvános döntéshozatali folyamatban való részvételének 
előmozdítására, hogy javítsák az állami intézmények hatékonyságát feladataik –
beleértve a választási folyamat megszervezését is – helyi vagy központi szinten 
történő végrehajtása tekintetében;

Or. ro
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