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Ontwerpresolutie

Amendement ingediend door Tunne Kelam

Amendement 1
Visum 6

- gelet op de Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der 
lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over de verwezenlijking van de 
gemeenschappelijke doelstellingen inzake participatie door en voorlichting van 
jongeren ter bevordering van hun actief Europees burgerschap,1

Or. en

Amendement ingediend door Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendement 2
Visum 7 bis (nieuw)

- gezien de mededeling van de Commissie getiteld "De demografische toekomst van 
Europa: probleem of uitdaging?" (COM(2006)571),

                                               
1 PB C 297 van 7.12.2006, blz. 6.
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Or. en

Amendement ingediend door Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendement 3
Visum 8 bis (nieuw)

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 maart 2007 over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen: een nieuw partnerschap,1

Or. en

Amendement ingediend door Tunne Kelam

Amendement 4
Overweging B bis (nieuw)

B bis. overwegende dat vrijwilligerswerk een belangrijke stuwende kracht is achter de 
civiele samenleving en daarnaast bijdraagt aan de morele en politieke integratie van 
Europese burgers, hetgeen op zijn beurt weer de solidariteit vergroot – een van de 
kernwaarden van de Europese Unie,

Or. en

Amendement ingediend door Petru Filip
Amendement 5
Overweging D

D. overwegende dat de zeer aanzienlijke bijdrage van vrijwilligerswerk aan de opbouw 
van sociaal kapitaal volledig moet worden erkend, en dat vrijwilligerswerk een uiterst 
belangrijke component vormt van de communautaire ontwikkelingsprogramma’s in 
de nieuwe lidstaten die verrijzen uit een postcommunistische periode, een tijd 
waarin vrijwilligerswerk onvoldoende publieke aandacht kreeg (volgens de 
bevindingen van Etgace en Re-etgace is het aantal vrijwilligers in 
postcommunistische landen aanzienlijk kleiner),

Or. ro

                                               
1 PB C 301 E van 13.12.2007, blz. 45.
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Amendement ingediend door Tunne Kelam

Amendement 6
Overweging D bis (nieuw)

D bis. overwegende dat duurzame financiering, met name financiering van de 
bestuursfuncties, van wezenlijk belang is voor vrijwilligersorganisaties en voor 
vrijwilligerswerk in het algemeen,

Or. en

Amendement ingediend door Petru Filip

Amendement 7
Overweging H

H. overwegende dat vrijwilligerswerk bijdraagt aan de persoonlijke en sociale 
ontwikkeling van de vrijwilliger en een positieve invloed heeft op de intermenselijke 
relaties die worden opgebouwd binnen de gemeenschap,

Or. ro

Amendement ingediend door Marian Harkin

Amendement 8
Overweging H bis (nieuw)

H bis. overwegende dat vrijwilligers een belangrijke rol spelen bij het verwezenlijken van 
de doelstellingen van de Lissabon-strategie ten aanzien van sociaal-economische 
cohesie door bij te dragen aan de financiële integratie, bijvoorbeeld in de vorm van 
gereguleerde kredietcoöperaties die als financiële coöperatie zonder winstoogmerk 
worden beheerd en bestuurd door een directie van vrijwilligers,

Or. en

Amendement ingediend door Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendement 9
Overweging H bis (nieuw)

H bis. overwegende dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen een 
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belangrijke stimulans voor bedrijvigheid is en een centraal element vormt van het 
Europees sociaal model,

Or. en

Amendement ingediend door Tunne Kelam

Amendement 10
Overweging J

J. overwegende dat het belangrijk is om optimale werkwijzen te bevorderen en te
ondersteunen voor het managen van vrijwilligerswerk (volunteer management best 
practices) onder organisaties die werken met vrijwilligers;

Or. en

Amendement ingediend door Rumiana Jeleva

Amendement 11
Overweging J bis (nieuw)

J bis. overwegende dat vrijwilligerswerk leidt tot de directe betrokkenheid van burgers bij 
plaatselijke ontwikkeling, en zo een belangrijke rol kan spelen bij de bevordering 
van de civiele samenleving en de democratie, met name in de nieuwe lidstaten,

Or. en

Amendement ingediend door Tunne Kelam

Amendement 12
Overweging K

K. overwegende dat in bovengenoemde Resolutie van de Raad over de
gemeenschappelijke doelstellingen inzake participatie door en voorlichting van
jongeren, de Raad een grotere participatie aanmoedigt van jongeren in de 
samenleving, participerende structuren, vrijwilligerswerk enz.,

Or. en
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Amendement ingediend door Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendement 13
Overweging K bis (nieuw)

K bis. overwegende dat de demografische wijzigingen in Europa onder meer zullen leiden 
tot een groter aantal potentiële oudere vrijwilligers,

Or. en

Amendement ingediend door Emmanouil Angelakas

Amendement 14
Paragraaf 1

1. moedigt de lidstaten, regionale en lokale autoriteiten aan de waarde van 
vrijwilligerswerk te erkennen bij het bevorderen van sociale en economische cohesie; 
moedigt bovendien samenwerking met vrijwilligersorganisaties en instellingen van 
maatschappelijke en professionele aard (scholen, universiteiten, verenigingen, 
bejaardentehuizen etc.) aan, en na zinvol overleg met de vrijwilligerssector de 
ontwikkeling van plannen en strategieën ter erkenning, waardering, ondersteuning, 
vergemakkelijking en aanmoediging van vrijwilligerswerk; dringt er bovendien bij de 
lidstaten op aan om een stabiel en institutioneel kader te creëren voor deelname 
door NGO’s aan het publieke debat;

Or. el

Amendement ingediend door Petru Filip

Amendement 15
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. roept de deskundigen van de Commissie op een duidelijker onderscheid te maken 
tussen vrijwilligersorganisaties en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), 
waarvan de activiteiten niet op dezelfde vrijwillige basis worden opgezet; vraagt 
tevens om een uitgebreide pan-Europese studie naar de aard, het niveau en de 
interne mechanismen van maatschappelijke deelname, met inbegrip van vrijwillige 
deelname en financiering ten behoeve hiervan, waarbij de prioriteit uitgaat naar het 
zevende kaderprogramma (KP7) of overige onderzoeksprogramma’s met dit doel;

Or. ro
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Amendement ingediend door Tunne Kelam

Amendement 16
Paragraaf 2

2. roept de lidstaten, regionale en lokale autoriteiten op zich daadwerkelijk in te spannen 
om de toegang tot toereikende en duurzame financiering, zowel voor het dagelijks 
bestuur als op projectbasis, voor vrijwilligersorganisaties eenvoudiger te maken, 
zonder een overdaad aan in te vullen formulieren, administratieve rompslomp of 
bureaucratie maar wel met behoud van de benodigde controle over de besteding van 
overheidsgeld;

Or. en

Amendement ingediend door Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendement 17
Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. moedigt ondernemingen aan om als onderdeel van hun bedrijfsstrategie voor 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, financiële steun te geven aan initiatieven 
ter bevordering en verbetering van vrijwilligerswerk;

Or. en

Amendement ingediend door Emmanouil Angelakas

Amendement 18
Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. doet een dringend beroep op de lidstaten en de regionale en plaatselijke autoriteiten 
om in elke regio het instellen van vrijwillige nooddiensten te ondersteunen, zodat 
snel kan worden gereageerd op natuurrampen en ongevallen;

Or. el

Amendement ingediend door Petru Filip

Amendement 19
Paragraaf 5 bis (nieuw)

5 bis. ondersteunt onvoorwaardelijk het principe dat vrijwilligersactiviteiten zonder 
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uitzondering de vermoedelijke (of in ieder geval stilzwijgende) goedkeuring moeten 
hebben van hun potentiële begunstigden in gevallen dat om objectieve redenen geen 
expliciete goedkeuring kan worden verkregen;

Or. ro

Amendement ingediend door Emmanouil Angelakas

Amendement 20
Paragraaf 6

6. roept de Commissie op toe te werken naar het opzetten van een fondsenbreed systeem 
dat vrijwilligerswerk erkent als bijdrage aan medefinanciering van projecten, en 
mechanismen te ontwikkelen waardoor vrijwilligerswerk naar behoren kan worden 
begroot; verwelkomt de inspanningen van enkele directoraten-generaal van de 
Commissie tot aanname van een begripvollere benadering van de inzet van 
vrijwilligerswerk als middel de financiering van door de EU gefinancierde projecten 
rond te krijgen; vraagt de lidstaten met klem particuliere financiering van de 
vrijwilligerssector te ondersteunen en te stimuleren door middel van financiële 
prikkels;

Or. el

Amendement ingediend door Maria Petre

Amendement 21
Paragraaf 6

6. roept de Commissie op toe te werken naar het opzetten van een fondsenbreed systeem 
dat vrijwilligerswerk erkent als bijdrage aan medefinanciering van projecten, en 
mechanismen te ontwikkelen waardoor vrijwilligerswerk naar behoren kan worden 
begroot; verwelkomt de inspanningen van enkele directoraten-generaal van de 
Commissie tot aanname van een flexibelere benadering van de inzet van 
vrijwilligerswerk als middel de financiering van door de EU gefinancierde projecten 
rond te krijgen;

Or. ro
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Amendement ingediend door Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendement 22
Paragraaf 7

7. roept de Commissie op de mogelijkheden voor oudere vrijwilligers te bevorderen en 
voor het toenemende aantal ervaren ouderen dat bereid is vrijwilligerswerk te doen, 
een programma ‘Ouderen in actie’ te ontwikkelen dat parallel kan lopen aan en een 
aanvulling kan vormen op het programma ‘Jeugd in actie’, en bovendien specifieke 
programma’s te bevorderen voor intergenerationeel vrijwilligerswerk en voor 
begeleiding; 

Or. en

Amendement ingediend door Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendement 23
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan projecten te ondersteunen en te 
bevorderen die bijdragen aan de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen 
door middel van internationale vrijwilligersdiensten; hecht specifieke waarde aan 
uitwisselingsregelingen voor vrijwilligers;

Or. de

Amendement ingediend door Emmanouil Angelakas

Amendement 24
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. roept de Commissie op om in het algehele kader van vrijwilligersactiviteiten het 
grote belang te benadrukken van het organiseren van vrijwilligerswerk, teneinde 
zeker te stellen dat vrijwilligerswerk gelijke tred houdt met en aansluit op het gezins-
en het beroepsleven;

Or. el
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Amendement ingediend door Rumiana Jeleva

Amendement 25
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. wijst op het feit dat de nieuwe lidstaten vaak niet over de ervaring en het 
organisatorische kader beschikken om goedfunctionerende regelingen voor 
vrijwilligerswerk op te zetten en roept de Commissie dan ook op steunregelingen te 
introduceren om efficiëntere samenwerkingsregelingen en netwerken tussen de 
diverse plaatselijke en regionale vrijwilligersorganisaties op te zetten;

Or. en

Amendement ingediend door Petru Filip

Amendement 26
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. dringt er bij de betrokken partijen op aan steun te geven aan initiatieven door 
particuliere ondernemers die in de context van maatschappelijk verantwoord beleid 
vrijwilligersactiviteiten bevorderen, en aan het actief inzetten van middelen ter 
bevordering van de ondersteuning van vrijwilligerswerk vanuit de financiële sector;

Or. ro

Amendement ingediend door Tunne Kelam

Amendement 27
Paragraaf 9

9. roept de Commissie op de erkenning te verhogen van vrijwilligerswerk als activiteit 
voor het opdoen van bekwaamheden en vaardigheden via de Europass, en 
tegelijkertijd te waarborgen dat vrijwilligerswerk niet wordt beschouwd als 
supplement van formele scholing maar als aanvulling daarop; roept bovendien op tot 
onderzoek naar de ontwikkeling van een gemeenschappelijk kader en een 
gemeenschappelijke taal waarbinnen nationale/lokale instrumenten opereren ter 
vergroting van de mobiliteit van vrijwilligers;

Or. en
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Amendement ingediend door Rumiana Jeleva

Amendement 28
Paragraaf 10

10. roept de Commissie en de lidstaten op onderzoek te doen naar de aanneming van een 
Europees handvest voor vrijwilligers waarin de rol van vrijwilligersorganisaties wordt 
vastgelegd, met inbegrip van hun rechten en verantwoordelijkheden, en stelt voor om 
tegelijkertijd een database met beste praktijken op te zetten om zo landen binnen en 
buiten de EU die hun vrijwilligersstelsel willen verbeteren, van nuttige richtsnoeren 
te voorzien;

Or. en

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Amendement 29
Paragraaf 10

10. roept de Commissie en de lidstaten op onderzoek te doen naar de aanneming van een 
Europees handvest voor vrijwilligers waarin de rol van vrijwilligersorganisaties wordt 
vastgelegd, met inbegrip van de rechten en verantwoordelijkheden van vrijwilligers, 
waarbij niet vergeten moet worden dat vrijwilligers een passende verzekering nodig 
hebben wanneer zij hun vrijwilligerstaken uitvoeren;

Or. pl

Amendement ingediend door Emmanouil Angelakas

Amendement 30
Paragraaf 10

10. roept de Commissie en de lidstaten op onderzoek te doen naar de aanneming van een 
Europees handvest voor vrijwilligers waarin de rol van vrijwilligersorganisaties wordt 
vastgelegd, met inbegrip van hun rechten en verantwoordelijkheden; beveelt aan een 
jaarlijks scorebord op te stellen om het vrijwilligerswerk per lidstaat, sector en 
organisatie te kunnen beoordelen;

Or. el
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Amendement ingediend door Tunne Kelam

Amendement 31
Paragraaf 10

10. roept de Commissie en de lidstaten op onderzoek te doen naar de vertraging die is 
opgelopen bij het aannemen van een Europees handvest voor vrijwilligers waarin de 
rol van vrijwilligersorganisaties wordt vastgelegd, met inbegrip van hun rechten en 
verantwoordelijkheden;

Or. en

Amendement ingediend door Elspeth Attwooll

Amendement 32
Paragraaf 10 bis (nieuw)

10 bis. roept de lidstaten op maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat 
vrijwilligersactiviteiten niet nadelig beïnvloed worden door de behoefte om met 
betrekking daartoe verzekeringen af te sluiten;

Or. en

Amendement ingediend door Tunne Kelam

Amendement 33
Paragraaf 11

11. roept de Commissie, de lidstaten alsmede de regionale en lokale autoriteiten op 
vrijwilligerswerk te stimuleren via het onderwijs op alle niveaus en de mogelijkheid 
van vrijwilligerswerk al in een vroeg stadium van het onderwijssysteem te 
introduceren, zodat het wordt beschouwd als een normale bijdrage aan het leven in een 
gemeenschap; dergelijk werk te blijven stimuleren naarmate leerlingen ouder worden 
en bijv. op het derde niveau 'service learning' te vergemakkelijken, waarbij studenten 
met vrijwilligers-/gemeenschapsgroepen volgens een partnerschapmodel 
samenwerken als onderdeel van hun lesprogramma voor het behalen van een 
diploma/bul, de koppeling tussen de vrijwilligers- en onderwijssector op alle niveaus 
aan te moedigen en het leerproces ten aanzien van vrijwilligerswerk als onderdeel 
van een levenslang leerproces te erkennen;

Or. en
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Amendement ingediend door Emmanouil Angelakas

Amendement 34
Paragraaf 11 bis (nieuw)

11 bis. benadrukt ten zeerste het belang van bedrijfsvrijwilligerswerk om de levenskwaliteit 
op plaatselijk niveau te verbeteren, de zelfhulp bij het oplossen van plaatselijke 
problemen te stimuleren, de overdracht van bedrijfsvaardigheden en kennis van de 
private sector naar de publieke sector te bevorderen en plaatselijke gemeenschappen 
te helpen volwassen te worden; roept de Commissie op om in samenwerking met de 
lidstaten bedrijfsvrijwilligerswerk tot een meerwaarde in de context van 
professionele bedrijfsactiviteiten te maken;

Or. el

Amendement ingediend door Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Amendement 35
Paragraaf 12

12. roept de Commissie op onderzoek te doen naar de invoering van een rechtsgrondslag 
in het Gemeenschapsrecht waarbij vrijwilligersorganisaties worden vrijgesteld van de 
betaling van BTW op aankopen, terwijl donoren vrijgesteld zouden kunnen worden 
van belasting over donaties ten behoeve van of gerelateerd aan vrijwilligerswerk;

Or. pl

Amendement ingediend door Maria Petre
Amendement 36
Paragraaf 12

12. roept de Commissie op onderzoek te doen naar de invoering van een rechtsgrondslag 
in het Gemeenschapsrecht waarbij vrijwilligersorganisaties worden vrijgesteld van de 
betaling van BTW op aankopen bedoeld voor de verwezenlijking van hun doelstelling 
en voor georganiseerde projecten;

Or. ro
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Amendement ingediend door Emmanouil Angelakas

Amendement 37
Paragraaf 13 bis (nieuw)

13 bis. roept de lidstaten op nationale handvesten voor vrijwilligersactiviteit te 
introduceren, waarin onder meer de sociale voorzieningen en 
ziektekostenverzekeringen zijn vastgelegd, alsmede de onkosten van vrijwilligers;

Or. el

Amendement ingediend door Petru Filip

Amendement 38
Paragraaf 15 bis (nieuw)

15 bis. vraagt om meer bewustzijn van en de ontwikkeling van specifieke strategieën en 
programma’s ter ondersteuning van het opnieuw stimuleren van 
vrijwilligersactiviteiten in de voormalige Oostbloklanden, waar dit soort activiteiten 
over het algemeen nog geassocieerd worden met verplichte acties die worden 
beheerd en afgedwongen door middel van bestuurlijke of politieke mechanismen;

Or. ro

Amendement ingediend door Emmanouil Angelakas
Amendement 39
Paragraaf 18

18. roept de desbetreffende plaatselijke en regionale belanghebbenden, 
vrijwilligersorganisaties en media op adequate informatie te verstrekken aan burgers 
over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk, gekoppeld aan passende training 
waarbij speciale aandacht uitgaat naar de kwetsbaardere delen van de samenleving 
(mensen met speciale behoeften, werklozen, migranten, jongeren etc.) en de 
behoeften van afgelegen en/of ontoegankelijke regio’s;

Or. el

Amendement ingediend door Emmanouil Angelakas

Amendement 40
Paragraaf 19

19. dringt er bij de Commissie op aan naast Plan D voor democratie, dialoog en debat een 
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Plan V op te stellen voor waardering, erkenning en waarborging van de zichtbaarheid 
van vrijwilligers (Valuing, Validating and ensuring Visibility of Volunteers); beveelt 
aan om een Europese database met volledige gegevens van vrijwilligersorganisaties, 
tezamen met hun specifieke eigenschappen en activiteiten, in het leven te roepen;

Or. el

Amendement ingediend door Petru Filip

Amendement 41
Paragraaf 19 bis (nieuw)

19 bis. roept alle betrokken partijen op passende maatregelen te nemen ter bevordering van 
de betrokkenheid van vrijwilligers bij het publieke besluitvormingsproces, met als 
doel een betere efficiëntie van de publieke instellingen bij het verrichten van hun 
taken op plaatselijk of centraal niveau, met inbegrip van het organiseren van het 
verkiezingsproces;

Or. ro
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