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Abbozz ta' rapport (PE400.301v01-00)
Marian Harkin
L-irwol tal-volontarjat fil-kontribuzzjoni għal koeżjoni ekonomika u soċjali
(2007/2149(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

Emenda mressqa minn Tunne Kelam

Emenda 1
Ċitazzjoni 6

- wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta' l-
Istati Membri, f'laqgħa fi ħdan il-Kunsill, dwar l-implimentazzjoni ta' l-objettivi 
komuni għall-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ u l-informazzjoni għaż-żgħażagħ bil-għan 
li tiġi promossa ċ-ċittadinanza Ewropea attiva tagħhom1,

            Or. en

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emenda 2
Ċitazzjoni 7 a (ġdida)

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Il-ġejjieni 
demografiku ta’ l-Ewropa – il-bidla ta’ sfida f’opportunità" (COM(2006)571),

Or. en

                                               
1 ĠU C 297, 7.12.2006, p. 6.
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Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emenda 3
Ċitazzjoni 8 a (ġdida)

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu dwar ir-responsabiltà soċjali 
ta' l-impriżi: sħubija ġdida1,

Or. en

Emenda mressqa minn Tunne Kelam
Emenda 4
Premessa B a (ġdida)

Ba. billi l-volontarjat huwa forza kbira li tgħin l-iżvilupp tas-soċjetà ċivili u billi 
jikkontribwixxi wkoll għall-integrazzjoni morali u politika taċ-ċittadini Ewropej, u 
għalhekk isaħħaħ is-solidarjetà - wieħed mill-valuri ewlenin ta' l-Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda mressqa minn Petru Filip
Emenda 5
Premessa D

D. billi jeħtieġ li l-kontribut sinifikanti ħafna tal-volontarjat fil-bini tal-Kapital Soċjali jiġi 
rikonoxxut għalkollox, peress li dan huwa parti essenzjali mill-programmi 
komunitarji ta' żvilupp fl-Istati Membri ġodda li ħerġin minn perjodu tranżizzjonali 
ta' wara l-komuniżmu fejn ma kellux attenzjoni pubblika wiesgħa biżżejjed (skond 
riżultati ta' ETGACE u ta' RE-ETGACE, il-parteċipazzjoni volontarja hija ħafna 
inqas sinifikanti f'pajjiżi li ħarġu mis-soċjaliżmu);

Or. ro

                                               
1 ĠU C 301 E, 13.12.2007, p. 45.
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Emenda mressqa minn Tunne Kelam

Emenda 6
Premessa D a (ġdida)

Da. billi l-finanzjament sostenibbli, speċjalment il-finanzjament amministrattiv huwa ta' 
importanza kbira għall-organizzazzjonijiet volontarji u b'mod ġenerali għax-xogħol 
volontarju;

Or. en

Emenda mressqa minn Petru Filip

Emenda 7
Premessa H

H. billi l-volontarjat jikkontribwixxi għall-iżvilupp personali u soċjali tal-voluntier u 
għandu impatt pożittiv fuq relazzjonijiet interpersonali stabbiliti fi ħdan il-komunità,

Or. ro

Emenda mressqa minn Marian Harkin

Emenda 8
Premessa H a (ġdida)

Ha. jinnota l-irwol importanti tal-voulntiera biex jintlaħqu l-objettivi ta' l-Istrateġija ta' 
Liżbona fir-rigward tal-koeżjoni soċjoekonomika billi jikkontribwixxu għall-
inklużjoni finanzjarja, bħall-junjins tal-kreditu rregolati u l-koperattivi finanzjarji li 
ma jagħmlux qligħ, li jitmexxew u li huma ggvernati minn Bord ta' voluntieri,

Or. en

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emenda 9
Premessa H a (ġdida)

Ha. billi r-responsabiltà soċjali ta' l-impriżi tagħti spinta kbira lin-negozju u 
tirrappreżenta wkoll element essenzjali tal-mudell soċjali Ewropew,
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Or. en

Emenda mressqa minn Tunne Kelam

Emenda 10
Premessa J

J. billi huwa importanti li jiġu promossi u appoġġjati l-aħjar prattiki ta’ l-immaniġġjar 
tal-voluntierafost l-organizzazzjonijiet li jinvolvu l-voluntiera,

Or. en

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 11
Premessa J a (ġdida)

Ja. billi l-volontarjat iwassal għal involviment dirett taċ-ċittadini fl-iżvilupp lokali, u 
għaldaqstant jista' jkollu rwol importanti fl-iżvilupp tas-soċjetà ċivili u tad-
demokrazija, partikolarment fl-Istati Membri l-ġodda,

Or. en

Emenda mressqa minn Tunne Kelam

Emenda 12
Premessa K

K. billi fir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill imsemmija hawn fuq dwar l-implimentazzjoni ta' l-
objettivi komuni għall-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ u l-informazzjoni għaż-
żgħażagħ il-Kunsill jinkoraġġixxi parteċipazzjoni akbar miż-żgħażagħ fil-ħajja ċivili, 
fl-istrutturi parteċipatorji, fix-xogħol volontarju, eċċ.,

Or. en
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Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emenda 13
Premessa Ka (ġdida)

Ka. billi l-impatt tal-bidla demografika fl-Ewropa jwassal għal numru potenzali li qed 
jiżdied ta' voluntiera anzjani,

Or. en

Emenda mressqa minn Emmanouil Angelakas

Emenda 14
Paragrafu 1

1. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri, lill-Awtoritajiet Reġjonali u Lokali biex jagħrfu l-
valur tal-volontarjat fil-promozzjoni tal-Koeżjoni Soċjali u Ekonomika; barra minn 
hekk jinkoraġġixxi l-ħidma fi sħubija ma’ organizzazzjonijiet volontarji u ma' 
istituzzjonijiet ta' natura soċjali u professjonali (skejjel, universitajiet, 
assoċjazzjonijiet, djar tax-xjuħ, eċċ) u wara li tkun saret konsultazzjoni ta’ siwi mas-
settur volontarju jinkoraġġixxi li jiġu żviluppati pjanijiet u strateġiji biex jagħrfu, 
jgħożżu, jappoġġjaw, jiffaċilitaw u jinkoraġġixxu l-volontarjat; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri biex joħolqu qafas stabbli u istituzzjonali għall-parteċipazzjoni mill-NGOs 
f'deliberazzjonijiet pubbliċi;

Or. el

Emenda mressqa minn Petru Filip

Emenda 15
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jistieden lill-esperti tal-Kummissjoni biex jagħmlu distinzjoni aktar ċara bejn 
organizzazzjonijiet volontarji u organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs), li l-
attivitajiet tagħhom m'humiex organizzati fuq l-istess bażi volontarja u jitlob li ssir 
investigazzjoni pan-Ewropea komprensiva dwar in-natura, il-livell u l-mekkaniżmi 
interni tal-parteċipazzjoni soċjali, inklużi l-parteċipazzjoni volontarja u l-
finanzjament għal dan il-għan, filwaqt li tingħata prijorità lis-Seba' Programm ta' 
Qafas (FP 7) jew lil programmi oħra ta' riċerka b'dan l-objettiv;

Or. ro
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Emenda mressqa minn Tunne Kelam

Emenda 16
Paragrafu 2

2. Jistieden lill-Istati Membri, lill-awtoritajiet Reġjonali u Lokali biex jagħmlu sforzi 
ġenwini biex jagħmluha faċli lill-organizzazzjonijiet volontarji biex ikollhom aċċess 
għall-iffinanzjar suffiċjenti u sostenibbli, mingħajr mili eċċessiv ta’ formoli, ‘red tape’ 
jew burokrazija żejda waqt li jżommu l-kontrolli meħtieġa fuq l-infiq tal-flejjes 
pubbliċi;

Or. en

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emenda 17
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. jinkuraġġixxi lill-kumpaniji, bħala parti mill-istrateġija tagħhom ta' responsabiltà 
soċjali ta' l-impriżi, biex jappoġġjaw finanzjarjament l-inizjattivi li jippromwovu u li 
jsaħħu l-volontarjat;

Or. en

Emenda mressqa minn Emmanouil Angelakas

Emenda 18
Paragrafu 2 a (ġdid)

2a. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jappoġġjaw il-
ħolqien ta' servizzi ta' emerġenza volontarji f'kull lokalità sabiex tkun żgurata 
reazzjoni fil-pront għad-diżastri naturali u għall-inċidenti;

Or. el

Emenda mressqa minn Petru Filip

Emenda 19
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Jappoġġja mingħajr dubji l-idea li l-attivitajiet volontarji, bla eċċezzjoni, irid 
ikollhom l-approvazzjoni preżuntiva (jew talanqas taċita) tal-benefiċjarji potenzjali 
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tagħhom f'każijiet meta, għal raġunijiet objettivi, l-approvazzjoni espliċita ma tistax 
tingħata;

Or. ro

Emenda mressqa minn Emmanouil Angelakas

Emenda 20
Paragrafu 6

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex taħdem għat-twaqqif ta’ sistema li tkun tkopri l-fondi 
kollha li biha l-attività volontarja tkun magħrufa bħala kontribut għall-kofinanzjament 
ta’ proġetti, u biex toħloq mekkaniżmi li bihom l-attività volontarja tkun tista’ tiġi 
stmata kif jixraq; jilqa’ b’sodisfazzjon l-isforzi minn xi Direttorati Ġenerali tal-
Kummissjoni biex jadottaw approċċ li jkun aktar simpatetiku lejn l-użu ta’ l-attività 
volontarja bħala mezz biex jiġu mqabbla fondi fuq proġetti li jkunu ffinanzjati mill-
UE; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jappoġġjaw u jippromwovu l-finanzjament privat 
għas-settur volontarju billi jipprovdu inċentivi;

Or. el

Emenda mressqa minn Maria Petre

Emenda 21
Paragrafu 6

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex taħdem għat-twaqqif ta’ sistema li tkun tkopri l-fondi 
kollha li biha l-attività volontarja tkun magħrufa bħala kontribut għall-kofinanzjament 
ta’ proġetti, u biex toħloq mekkaniżmi li bihom l-attività volontarja tkun tista’ tiġi 
stmata kif jixraq; jilqa’ b’sodisfazzjon l-isforzi minn xi Direttorati Ġenerali tal-
Kummissjoni li jadottaw approċċ aktar flessibbli lejn l-użu ta’ l-attività volontarja 
bħala mezz biex jiġu mqabbla fondi fuq proġetti li jkunu ffinanzjati mill-UE;

Or. ro

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emenda 22
Paragrafu 7

7. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi opportunitajiet għall-voluntieri li huma 
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akbar fl-età u biex tiżviluppa "Programm Anzjani fl-Azzjoni" għan-numru dejjem 
jiżdied ta' anzjani b'esperjenza kbira li jixtiequ jkunu voluntiera billi tuża 
programmi li jista’ jkun li jimxu b’mod parallel mal-‘Programm Żgħażagħ fl-Azzjoni’ 
u jikkumplementawh u barra minn hekk biex tippromwovi programmi speċifiċi għall-
volontarjat interġenerazzjonali u għall-mentering; 

Or. en

Emenda mressqa minn Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Emenda 23
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġjaw u jiżviluppaw proġetti 
li jgħinu biex jintlaħqu l-Għanijiet tal-Millennju permezz ta' servizzi volontarji 
internazzjonali; jagħti importanza partikulari lill-iskemi ta' skambju ta' voluntiera;

Or. de

Emenda mressqa minn Emmanouil Angelakas

Emenda 24
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, fil-qafas ġenerali ta' l-attività volontarja, biex tisħaq fuq 
l-importanza kbira li jiġi organizzat xogħol volontarju sabiex ikun żgurat li jkun 
aġġornat u kompatibbli mal-ħajja tal-familja u l-ħajja professjonali;

Or. el

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 25
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li ħafna drabi l-Istati Membri ġodda m'għandhomx l-
esperjenza u l-qafas ta' organizzazzjoni biex iwaqqfu skemi ta' volontarjat li jaħdmu 
sew, u jistieden lill-Kummissjoni biex iddaħħal skemi ta' appoġġ biex jitwaqqfu 
sistemi iktar effiċjenti ta' koperazzjoni u ta' netwerking bejn id-diversi 
organizzazzjonijiet lokali u reġjonali ta' voluntiera;
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Or. en

Emenda mressqa minn Petru Filip

Emenda 26
Paragrafu 8 a (ġdid)

8a. Iħeġġeġ lill-partijiet interessati biex jappoġġjaw inizjattivi minn operaturi privati li 
jħeġġu l-attivitajiet ta' volontarjat fil-kuntest ta' politiki responsabbli soċjalment u 
ta' l-esplorazzjoni attiva ta' mezzi biex jitħeġġeġ l-appoġġ għal xogħol volontarju 
mis-settur ekonomiku;

Or. ro

Emenda mressqa minn Tunne Kelam

Emenda 27
Paragrafu 9

9. Jistieden lill-Kummissjoni biex issaħħaħ l-għarfien tal-volontarjat bħala attività biex 
jiġu akkwistati kompetenzi u ħiliet permezz tal-EUROPASS, filwaqt li tiżgura li l-
volontarjat ma jiġix meqjus bħala suppliment għat-taħriġ formali iżda bħala 
komplement tiegħu; barra minn hekk jitlob li ssir investigazzjoni ta’ l-iżvilupp ta’ 
qafas komuni li fih l-għodod nazzjonali/lokali joperaw u lingwa komuni li biha 
joperaw biex tiġi msaħħa l-mobilità tal-voluntiera;

Or. en

Emenda mressqa minn Rumiana Jeleva

Emenda 28
Paragrafu 10

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinvestigaw l-adozzjoni ta’ Karta 
Ewropea għall-Voluntiera li tkun tistabbilixxi l-irwol ta’ l-organizzazzjonijiet 
volontarji inklużi d-drittijiet u r-responsabilitajiet tagħhom, u jipproponi t-twaqqif 
simultanju ta' bażi ta' dejta għall-aħjar prattiki sabiex jingħataw linji gwida ta' 
għajnuna għall-pajjiżi ta' l-UE u dawk li m'humiex fl-UE li jixtiequ jtejbu s-sistema 
tagħhom ta' volontarjat;

Or. en
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Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Emenda 29
Paragrafu 10

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinvestigaw l-adozzjoni ta’ Karta 
Ewropea għall-Voluntiera li tkun tistabbilixxi l-irwol ta’ l-organizzazzjonijiet 
volontarji inklużi d-drittijiet u r-responsabilitajiet tal-voluntiera, filwaqt li titqies ukoll 
il-ħtieġa li jkollhom assikurazzjoni xierqa waqt li jwettqu l-ħidma volontarja 
tagħhom;

Or. pl

Emenda mressqa minn Emmanouil Angelakas

Emenda 30
Paragrafu 10

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinvestigaw l-adozzjoni ta’ Karta 
Ewropea għall-Voluntiera li tkun tistabbilixxi l-irwol ta’ l-organizzazzjonijiet 
volontarji inklużi d-drittijiet u r-responsabilitajiet tagħhom; jirrakkomanda li jinżamm 
rekord annwali biex ikun evalwat ix-xogħol volontarju ta' Stat Membru, ta' settur u 
ta' organizzazzjoni;

Or. el

Emenda mressqa minn Tunne Kelam

Emenda 31
Paragrafu 10

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinvestigaw id-dewmien ta' l-
adozzjoni ta’ Karta Ewropea għall-Voluntiera li tkun tistabbilixxi l-irwol ta’ l-
organizzazzjonijiet volontarji inklużi d-drittijiet u r-responsabilitajiet tagħhom;

Or. en
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Emenda mressqa minn Elspeth Attwooll

Emenda 32
Paragrafu 10 a (ġdid)

10a. Jistieden lill-Istati Membri biex jieħdu passi sabiex ikun żgurat li l-ħtieġa ta' 
assikurazzjoni ma jkollhiex effetti negattivi fuq l-attivitajiet ta' volontarjat;

Or. en

Emenda mressqa minn Tunne Kelam

Emenda 33
Paragrafu 11

11. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri kif ukoll lill-awtoritajiet Reġjonali u 
Lokali biex jippromwovu l-volontarjat permezz ta’ l-edukazzjoni fil-livelli kollha 
filwaqt li jintroduċu l-opportunità għall-attività volontarja fi stadju bikri fis-sistema 
edukattiva sabiex tkun meqjusa bħala kontribut normali għall-ħajja Komunitarja; biex 
ikomplu jippromwovu attività bħal din huma u jikbru l-istudenti eż. fit-tielet livell 
biex jiffaċilitaw "it-tagħlim tas-servizzi" fejn l-istudenti jaħdmu ma’ gruppi 
volontarji/komunitarji f’mudell ta’ sħubija bħala parti mill-programm tad-
diploma/grad universitarju tagħhom, biex jinkoraġġixxu r-rabtiet bejn is-settur 
volontarju u s-settur ta’ l-edukazzjoni fil-livelli kollha u biex jiġi rikonoxxut it-
tagħlim fil-volontarjat bħala parti mit-tagħlim għal matul il-ħajja kollha;

Or. en

Emenda mressqa minn Emmanouil Angelakas

Emenda 34
Paragrafu 11 a (ġdid)

11a. Jisħaq  fuq l-importanza tal-volontarjat ta' l-impriżi sabiex titjieb il-kwalità tal-ħajja 
f'livell lokali, jitħeġġeġ il-fatt li kulħadd jgħin ruħu sabiex jingħelbu l-problemi 
lokali, jiġi ffaċilitat it-trasferiment tal-ħiliet ta' l-impriżi u tat-tagħrif speċjalizzat 
mis-settur privat għas-settur pubbliku u bħala għajnuna għall-komunitajiet lokali 
biex jiksbu l-maturità; jistieden lill-Kummissjoni biex tikkopera ma' l-Istati Membri 
sabiex il-volontarjat ta' l-impriżi jsir valur miżjud fil-qafas ta' l-attività 
intraprenditorjali professjonali;

Or. el
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Emenda mressqa minn Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Emenda 35
Paragrafu 12

12. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinvestiga l-introduzzjoni ta’ bażi legali fil-Liġi tal-
Komunità li permezz tagħha l-organizzazzjonijiet volontarji jkunu eżentati mill-ħlas 
tal-VAT fuq ix-xirjiet li jagħmlu, filwaqt li d-donaturi jkunu eżentati mit-tassazzjoni 
fuq id-donazzjonijiet għal raġunijiet marbuta max-xogħol volontarju;

Or. pl

Emenda mressqa minn Maria Petre

Emenda 36
Paragrafu 12

12. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinvestiga l-introduzzjoni ta’ bażi legali fil-Liġi tal-
Komunità li permezz tagħha l-organizzazzjonijiet volontarji jkunu eżentati mill-ħlas 
tal-VAT fuq ix-xirjiet li jagħmlu sabiex jintlaħaq l-objettiv tagħhom u għall-proġetti 
organizzati;

Or. ro

Emenda mressqa minn Emmanouil Angelakas

Emenda 37
Paragrafu 13 a (ġdid)

13a. Jistieden lill-Istati Membri biex ifasslu Karti nazzjonali għall-attività volontarja li 
jinkludu l-welfare u l-assikurazzjoni tas-saħħa, kif ukoll in-nefqa tal-voluntiera;

Or. el
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Emenda mressqa minn Petru Filip

Emenda 38
Paragrafu 15 a (ġdid)

15a. Jitlob għarfien akbar u li jkunu żviluppati strateġiji speċifiċi u programmi li jgħinu 
sabiex l-attivitajiet volontarji jerġgħu jingħataw spinta fil-pajjiżi li qabel kienu parti 
mill-blokk Komunista fejn dawn l-attivitajiet bdew ikunu assoċjati dejjem aktar ma' 
azzjonijiet ta' natura obbligatorja amministrati u infurzati permezz ta' mekkaniżmi 
amministrattivi jew politiċi;

Or. ro

Emenda mressqa minn Emmanouil Angelakas
Emenda 39
Paragrafu 18

18. Jistieden lill-partijiet interessati relevanti lokali u reġjonali, lill-organizzazzjonijiet 
volontarji u lill-midja biex jipprovdu tagħrif adegwat liċ-ċittadini dwar opportunitajiet 
ta’ volontarjat, kif ukoll taħriġ xieraq b'enfasi speċjali fuq it-taqsimiet l-iktar 
vulnerabbli tas-soċjetà (il-persuni bi bżonnijiet speċjali, il-persuni qiegħda, il-
migranti, l-adolexxenti, eċċ.) u fuq il-ħtiġijiet ta' reġjuni mbiegħda u/jew 
inaċċessibbli;

Or. el

Emenda mressqa minn Emmanouil Angelakas

Emenda 40
Paragrafu 19

19. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex flimkien mal-Pjan D għad-Djalogu, id-Dibattitu u d-
Demokrazija, tistabbilixxi għal-lest Pjan V għall-Valutazzjoni, il-Validazzjoni u l-
iżgurar tal-Viżibilità tal-Voluntiera; jirrakkomanda li titwaqqaf bażi ta' dejta 
Ewropea li tipprovdi dettalji kompleti ta' l-organizzazzjonijiet tal-volontarjat, kif 
ukoll tal-karatteristiċi u l-attivitajiet partikulari tagħhom;

Or. el
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Emenda mressqa minn Petru Filip

Emenda 41
Paragrafu 19 a (ġdid)

19a. Jistieden lill-partijiet interessati kollha biex jieħdu azzjoni xierqa biex jippromwovu 
l-involviment tal-voluntiera fil-proċess pubbliku ta' teħid ta' deċiżjonijiet bil-għan li 
tittejjeb l-effiċjenza ta' l-istituzzjonijiet pubbliċi meta jagħmlu xogħolhom f'livell 
lokali jew ċentrali, anke fl-organizzazzjoni tal-proċess elettorali;

Or. ro
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