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Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Tunne Kelam

Poprawka 1
Odniesienie 6

- uwzględniając rezolucję Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich 
zgromadzonych w Radzie w sprawie realizacji wspólnych celów w zakresie 
uczestnictwa i informowania młodzieży w celu promowania wśród młodych ludzi 
aktywnego obywatelstwa europejskiego1,

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 2
Odniesienie 7 a (nowe)

- uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Demograficzna przyszłość Europy 
– przekształcić wyzwania w nowe możliwości” (COM(2006)571),

                                               
1 PB C 297 z 7.12.2006, str. 6.
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Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 3
Odniesienie 8 a (nowe)

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw: nowe partnerstwo1,

Or. en

Poprawkę złożył Tunne Kelam

Poprawka 4
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że wolontariat jest główną siłą pielęgnującą społeczeństwo 
obywatelskie i przyczyniającą się również do moralnej i politycznej integracji 
obywateli Europy, wzmacniając jednocześnie solidarność - jedną z fundamentalnych 
wartości Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawkę złożył Petru Filip
Poprawka 5
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że należy w pełni uznać znaczący wkład wolontariatu w budowanie 
kapitału społecznego, który stanowi kluczowy składnik wspólnotowych programów 
rozwoju w nowych państwach członkowskich, które wychodzą 
z postkomunistycznego okresu przejściowego, podczas którego szeroki odbiorca nie 
zwracał wystarczającej uwagi na kwestię wolontariatu (zgodnie z wnioskami 
ETGACE i RE-ETGACE uczestnictwo w wolontariacie jest znacząco mniejsze 
w byłych krajach socjalistycznych);

Or. ro

                                               
1 PB C 301 E z 13.12.2007, str. 45.
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Poprawkę złożył Tunne Kelam

Poprawka 6
Punkt D a preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że trwałe finansowanie, a szczególnie finansowanie 
administracyjne, ma kluczowe znaczenie dla organizacji opartych na wolontariacie 
i ogólnie dla pracy w ramach wolontariatu;

Or. en

Poprawkę złożył Petru Filip

Poprawka 7
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że wolontariat przyczynia się do osobistego i społecznego rozwoju 
wolontariuszy i ma pozytywny wpływ na relacje międzyosobowe ustalone 
w społeczności,

Or. ro

Poprawkę złożyła Marian Harkin

Poprawka 8
Punkt H a preambuły (nowy)

Ha. zauważa ważną rolę, jaką odgrywają wolontariusze w realizacji celów strategii 
lizbońskiej w poszanowaniu spójności społeczno-gospodarczej poprzez przyczynianie 
się do integracji finansowej, takiej jak regulowane prawnie unie kredytowe, 
spółdzielnie finansowe typu non-profit prowadzone i kierowane przez zarząd 
składający się z wolontariuszy,

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 9
Punkt H a preambuły (nowy)

Ha. mając na uwadze, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest zarówno 
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ważnym bodźcem dla biznesu, jak i stanowi kluczowy element europejskiego modelu 
społecznego,

Or. en

Poprawkę złożył Tunne Kelam

Poprawka 10
Punkt J preambuły

J. mając na uwadze, że istotne jest promowanie i wspieranie najlepszych praktyk 
zarządzania w wolontariacie wśród organizacji z nim związanych;

Or. en

Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 11
Recital J a (new)

Ja. mając na uwadze, że wolontariat prowadzi do bezpośredniego zaangażowania 
obywateli w rozwój lokalny, dzięki czemu mogą oni odgrywać ważną rolę 
w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego i demokracji, szczególnie w nowych 
państwach członkowskich,

Or. en

Poprawkę złożył Tunne Kelam

Poprawka 12
Punkt K preambuły

K. mając na uwadze, że w wyżej wymienionej rezolucji Rady w sprawie realizacji 
wspólnych celów w zakresie uczestnictwa i informowania młodzieży Rada zachęca do 
większego udziału młodych ludzi w życiu obywatelskim, w strukturach uczestnictwa, 
w pracy wolontariackiej itd.,

Or. en
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Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 13
Punkt K a preambuły (nowy)

Ka. mając na uwadze, że wpływ zmian demograficznych w Europie prowadzi do 
zwiększania się liczby potencjalnych wolontariuszy w starszym wieku,

Or. en

Poprawkę złożył Emmanouil Angelakas

Poprawka 14
Ustęp 1

1. zachęca państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne do uznania wagi 
wolontariatu w promowaniu spójności społecznej i gospodarczej; ponadto zachęca do 
partnerskiej pracy wraz z organizacjami wolontariatu i instytucjami o charakterze 
społecznym i zawodowym (takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, stowarzyszenia, „domy 
pogodnej jesieni”, itp.) i zgodnie z rzetelnymi konsultacjami z sektorem wolontariatu 
w celu opracowania planów i strategii mających na celu uznanie, docenienie, 
wsparcie, ułatwianie wolontariatu, a także zachęcanie do niego; wzywa także państwa 
członkowskie do tworzenia stabilnych i instytucjonalnych ram na rzecz 
uczestniczenia organizacji pozarządowych w obradach publicznych;

Or. el

Poprawkę złożył Petru Filip

Poprawka 15
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wzywa ekspertów Komisji do uczynienia wyraźnego rozróżnienia na wolontariat 
i organizacje pozarządowe, których działalność nie jest zorganizowana na takiej 
samej podstawie wolontariackiej, oraz wzywa do przeprowadzenia wszechstronnych 
badań ogólnoeuropejskich nad charakterem, stopniem i mechanizmami 
wewnętrznymi uczestnictwa społecznego, w tym nad udziałem wolontariuszy i 
finansowaniem udzielanym w tym celu, nadając priorytet Siódmemu Programowi 
Ramowemu lub innym programom badawczym realizującym ten cel;

Or. ro



PE400.582v01-00 6/14 AM\705581PL.doc

PL

Poprawkę złożył Tunne Kelam

Poprawka 16
Ustęp 2

2. apeluje do państw członkowskich oraz władz lokalnych i regionalnych o 
podejmowanie rzeczywistych starań w celu ułatwienia organizacjom wolontariackim 
dostępu do dostatecznego i trwałego finansowania, zarówno administracyjnego, jak 
i w oparciu o projekty, bez konieczności wypełniania zbyt wielu formularzy, bez 
zbędnych przepisów czy biurokracji, ale przy zachowaniu koniecznych środków 
kontroli wydatkowania pieniędzy publicznych;

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 17
Ustęp 2 a (nowy)

2a. zachęca przedsiębiorstwa do finansowego wspierania inicjatyw promujących 
i umacniających wolontariat jako części ich strategii na rzecz społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawkę złożył Emmanouil Angelakas

Poprawka 18
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne do wspierania 
tworzenia w każdej miejscowości usług wolontariackich związanych z pomocą 
w nagłych przypadkach, aby zapewnić szybką reakcję w razie klęsk żywiołowych 
i wypadków;

Or. el



AM\705581PL.doc 7/14 PE400.582v01-00

PL

Poprawkę złożył Petru Filip

Poprawka 19
Ustęp 5 a (nowy)

5a. zdecydowanie popiera pomysł, zgodnie z którym działalność wolontariatu musi bez 
wyjątku odbywać się za domniemaną (lub przynajmniej milczącą) aprobatą jej 
potencjalnych beneficjentów w przypadkach, w których - z przyczyn obiektywnych -
wyraźnej aprobaty nie można uzyskać;

Or. ro

Poprawkę złożył Emmanouil Angelakas

Poprawka 20
Ustęp 6

6. wzywa Komisję do podejmowania działań mających na celu ustanowienie systemu 
obejmującego wszystkie fundusze, za pomocą którego działalność wolontariacka 
zostanie uznana za wkład we współfinansownie projektów oraz wzywa do 
opracowania mechanizmów, za pomocą których działalność wolontariacka będzie 
mogła być odpowiednio oszacowana; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki niektórych 
dyrekcji generalnych Komisji, zmierzające do przyjęcia podejścia do wykorzystania 
działalności wolontariackiej, charakteryzującego się większym zrozumieniem tego 
zjawiska, jako sposobu dostosowania finansowania do projektów finansowanych 
przez UE; wzywa państwa członkowskie do wspierania i promowania prywatnego 
finansowania sektora wolontariatu poprzez dostarczanie zachęt;

Or. el

Poprawkę złożyła Maria Petre

Poprawka 21
Ustęp 6

6. wzywa Komisję do podejmowania działań mających na celu ustanowienie systemu 
obejmującego wszystkie fundusze, za pomocą którego działalność wolontariacka 
zostanie uznana za wkład we współfinansownie projektów oraz wzywa do 
opracowania mechanizmów, za pomocą których działalność wolontariacka będzie 
mogła być odpowiednio oszacowana; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki niektórych 
dyrekcji generalnych Komisji zmierzające do przyjęcia bardziej elastycznego
podejścia do wykorzystania działalności wolontariackiej jako sposobu dostosowania 
finansowania do projektów finansowanych przez UE;
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Or. ro

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 22
Ustęp 7

7. wzywa Komisję do wspierania możliwości dla starszych wolontariuszy oraz do 
rozwijania programu „Seniorzy w działaniu” na rzecz zwiększania liczby 
doświadczonych seniorów pragnących stać się wolontariuszami, który byłby 
prowadzony równolegle do programu „Młodzież w działaniu”, a ponadto do 
wspierania szczególnych programów mających na celu promowanie 
międzypokoleniowej działalności wolontariackiej i mentorstwo; 

Or. en

Poprawkę złożyły Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 23
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania i rozwijania projektów 
wspomagających realizację celów milenijnych poprzez międzynarodowe usługi 
oparte na wolontariacie; przywiązuje szczególną wagę do systemów wymiany 
wolontariuszy;

Or. de

Poprawkę złożył Emmanouil Angelakas

Poprawka 24
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa Komisję - w ogólnych ramach działalności wolontariackiej - do zwrócenia 
dużej uwagi na organizowanie pracy wolontariackiej w sposób gwarantujący, że jest 
ona możliwa do pogodzenia z życiem rodzinnym i pracą zawodową;

Or. el
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Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 25
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wskazuje na fakt, iż nowym państwom członkowskim często brakuje doświadczenia 
i ram organizacyjnych do usprawnienia funkcjonowania systemów wolontariatu, 
i wzywa Komisję do wprowadzenia systemów wspierania na rzecz utworzenia 
bardziej skutecznych systemów współpracy i sieci między różnymi lokalnymi 
i regionalnymi organizacjami wolontariuszy;

Or. en

Poprawkę złożył Petru Filip

Poprawka 26
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa zainteresowane strony do wspierania inicjatyw podejmowanych przez 
podmioty prywatne w celu zachęcania do działalności wolontariackiej w kontekście 
strategii politycznych związanych z odpowiedzialnością społeczną oraz w celu 
aktywnego wykorzystywania środków na rzecz zachęcania do wspierania pracy 
wolontariaskiej przez sektor gospodarczy; 

Or. ro

Poprawkę złożył Tunne Kelam

Poprawka 27
Ustęp 9

9. wzywa Komisję do umocnienia uznawania wolontariatu za działalność pozwalającą na 
zdobywanie kwalifikacji i umiejętności za pośrednictwem EUROPASS, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu, że wolontariat nie jest postrzegany jako dodatek do 
formalnego szkolenia, ale jako jego uzupełnienie; ponadto wzywa do zbadania 
możliwości opracowania wspólnych ram i języka, w których działać będą 
krajowe/lokalne narzędzia, w celu wzmocnienia mobilności wolontariuszy;

Or. en
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Poprawkę złożyła Rumiana Jeleva

Poprawka 28
Ustęp 10

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zbadania możliwości przyjęcia 
Europejskiej Karty Wolontariuszy określającej rolę organizacji wolontariackich, 
z uwzględnieniem ich praw i obowiązków, oraz proponuje jednoczesne utworzenie 
bazy danych dla najlepszych praktyk, tak aby dostarczać pomocnych wytycznych dla 
państw członkowskich UE i krajów nie należących do UE, które pragną usprawnić 
swój system wolontariatu;

Or. en

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Poprawka 29
Ustęp 10

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zbadania możliwości przyjęcia 
Europejskiej Karty Wolontariuszy określającej rolę organizacji wolontariackich, z 
uwzględnieniem praw i obowiązków wolontariuszy, biorąc także pod uwagę potrzebę 
ich stosownego ubezpieczenia w trakcie pełnienia funkcji wolontariusza;

Or. pl

Poprawkę złożył Emmanouil Angelakas

Poprawka 30
Ustęp 10

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zbadania możliwości przyjęcia 
Europejskiej Karty Wolontariuszy określającej rolę organizacji wolontariackich, z 
uwzględnieniem ich praw i obowiązków; zaleca przygotowywanie corocznego 
podsumowania wyników, aby móc dokonać oceny pracy wolontariackiej wykonanej 
przez państwa członkowskie, sektor i organizację;

Or. el
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Poprawkę złożył Tunne Kelam

Poprawka 31
Ustęp 10

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zbadania przyczyn opóźnienia przyjęcia 
Europejskiej Karty Wolontariuszy określającej rolę organizacji wolontariackich, z 
uwzględnieniem ich praw i obowiązków;

Or. en

Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 32
Ustęp 10 a (nowy)

10a. wzywa państwa członkowskie do podjęcia kroków mających na celu 
zagwarantowanie, że działalność wolontariacka nie jest w niekorzystny sposób 
dotknięta potrzebą zawierania ubezpieczeń na realizację działań podejmowanych 
w jej ramach;

Or. en

Poprawkę złożył Tunne Kelam

Poprawka 33
Ustęp 11

11. wzywa Komisję, państwa członkowskie, a także władze regionalne i lokalne do 
promowania wolontariatu poprzez edukację na wszystkich jej szczeblach, poprzez 
umożliwienie działalności wolontariackiej na wczesnym etapie w systemie edukacji, 
tak aby była ona postrzegana jako zwykły wkład w życie społeczności; wzywa do 
dalszego promowania takiej działalności wśród starszych uczniów, np. uczniów 
programów edukacyjnych trzeciego stopnia, tak aby ułatwić „prace społeczne”, w 
ramach których uczniowie pracują z wolontariuszami / grupami różnych społeczności 
na zasadzie partnerstwa i stanowi to część ich programu nauki/programu studiów 
wyższych, w celu wspierania powiązania między sektorem wolontariatu a sektorem 
edukacji na wszystkich poziomach i w celu uznania uczenia się poprzez wolontariat
jako elementu uczenia się przez całe życie;

Or. en
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Poprawkę złożył Emmanouil Angelakas

Poprawka 34
Ustęp 11 a (nowy)

11a. dobitnie podkreśla znaczenie wolontariatu w przedsiębiorstwach w celu poprawy 
jakości życia na poziomie lokalnym, zachęcania do samopomocy w rozwiązywaniu 
problemów lokalnych, ułatwiania przekazywania umiejętności i wiedzy 
specjalistycznej przedsiębiorstwa z sektora prywatnego do sektora publicznego oraz 
pomagania społecznościom lokalnym w osiąganiu dojrzałości; wzywa Komisję do 
współpracowania z państwami członkowskimi na rzecz wprowadzenia wolontariatu 
w przedsiębiorstwach jako wartości dodanej w kontekście działalności zawodowej 
przedsiębiorstwa;

Or. el

Poprawkę złożyli Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Poprawka 35
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do zbadania możliwości wprowadzenia do prawa wspólnotowego 
podstawy prawnej, dzięki której organizacje wolontariackie byłyby zwolnione z 
podatku VAT od zakupów; zaś wolontariusze - darczyńcy nie byliby obciążani 
podatkami z tytułu darowizn na cele związane z wolontariatem;

Or. pl

Poprawkę złożyła Maria Petre

Poprawka 36
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do zbadania możliwości wprowadzenia do prawa wspólnotowego 
podstawy prawnej, dzięki której organizacje wolontariackie byłyby zwolnione z 
podatku VAT od zakupów przeznaczonych na realizację celów organizacji 
i zorganizowanych projektów;

Or. ro
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Poprawkę złożył Emmanouil Angelakas

Poprawka 37
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia Krajowych Kart Wolontariatu, 
obejmujących ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz pokrywających wydatki 
poniesione przez wolontariuszy;

Or. el

Poprawkę złożył Petru Filip

Poprawka 38
Ustęp 15 a (nowy)

15a. wzywa do zwiększenia świadomości i rozwijania szczegółowych strategii 
i programów na rzecz wspierania pobudzania działalności wolontariackiej w byłych 
krajach bloku komunistycznego, w których działalność ta kojarzona jest 
powszechnie z obowiązkowymi akcjami kierowanymi i narzucanymi za pomocą 
środków administracyjnych lub mechanizmów politycznych;

Or. ro

Poprawkę złożył Emmanouil Angelakas
Poprawka 39
Ustęp 18

18. wzywa stosowne zainteresowane podmioty lokalne i regionalne, organizacje 
wolontariuszy i media do dostarczenia obywatelom odpowiednich informacji na temat 
możliwości działania w ramach wolontariatu, wraz z odpowiednimi szkoleniami, ze 
szczególnym naciskiem na najwrażliwsze grupy społeczne (osoby o specyficznych 
potrzebach, bezrobotni, migranci, nastolatki, itp.) i na potrzeby regionów 
oddalonych i/lub niedostępnych;

Or. el

Poprawkę złożył Emmanouil Angelakas

Poprawka 40
Ustęp 19

19. wzywa Komisję, aby obok planu D dla demokracji, dialogu i debaty uruchomiła plan 
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W dla waloryzacji, walidacji i zapewnienia widoczności wolontariuszy (ang. Plan V -
Valuing, Validating and ensuring Visibility of Volunteers); zaleca wprowadzenie 
europejskiej bazy danych dostarczającej pełnych i szczegółowych informacji na 
temat organizacji wolontariuszy, wraz z ich opisem i typem wykonywanej 
działalności;

Or. el

Poprawkę złożył Petru Filip

Poprawka 41
Ustęp 19 a (nowy)

19a. wzywa wszystkie zainteresowane strony do podejmowania trwałych działań na rzecz 
promowania zaangażowania wolontariuszy w publiczny proces decyzyjny w celu 
poprawy skuteczności instytucji publicznych wykonujących swoje zadania na 
szczeblu lokalnym lub centralnym, w tym zadań związanych z organizowaniem
procesu wyborczego;

Or. ro


	705581pl.doc

