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Proposta de resolução

Alteração apresentada por Tunne Kelam

Alteração 1
Citação 6

- Tendo em conta a Resolução do Conselho e dos Representantes Governos dos 
Estados-Membros, reunidos no Conselho, relativa à realização dos objectivos 
comuns em matéria de participação e informação dos jovens para promover a sua 
cidadania europeia activa1,

Or. en

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach e Elisabeth Schroedter

Alteração 2
Citação 7-A (nova)

- Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "O futuro demográfico da 
Europa: transformar um desafio em oportunidade" (COM(2006)571),

                                               
1 JO C 297, 7.12.2006, p.6.
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Or. en

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach e Elisabeth Schroedter

Alteração 3
Citação 8-A (nova)

- Tendo em conta Resolução do Parlamento Europeu, de 13 de Março de 2007, sobre 
a responsabilidade social das empresas: uma nova parceria1,

Or. en

Alteração apresentada por Tunne Kelam

Alteração 4
Considerando B-A (novo)

B-A. Considerando que o voluntariado é uma importante força que fortalece a sociedade 
civil e que contribui igualmente para a integração moral e política dos cidadãos 
europeus, a qual, por seu turno, reforça a solidariedade — um dos valores 
fundamentais da União Europeia;

Or. en

Alteração apresentada por Petru Filip

Alteração 5
Considerando D

D. Considerando que tem de ser plenamente reconhecida a valiosa contribuição do 
voluntariado para a formação de capital social, aspecto que se revela uma das 
vertentes basilares dos programas de aprofundamento do sentido da comunidade 
nos novos Estados-Membros emergentes de um período de transição pós-comunista, 
no decurso do qual não terá recebido toda a atenção pública que merece (na 
verdade, e de acordo com as conclusões apresentadas no âmbito dos projectos 
ETGACE e RE-ETGACE, a participação de voluntários nos países pós-socialistas é 
significativamente menor),

Or. ro

                                               
1 JO C 301 E, 13.12.2007, p. 45.
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Alteração apresentada por Tunne Kelam

Alteração 6
Considerando D-A (novo)

D-A. Considerando que o financiamento sustentável, designadamente, o financiamento 
administrativo é de importância primordial para as organizações de voluntários e,
em geral, para o trabalho voluntário;

Or. en

Alteração apresentada por Petru Filip

Alteração 7
Considerando H

H. Considerando que o trabalho voluntário contribui para o desenvolvimento pessoal e 
social do voluntário e tem um impacto positivo nas relações interpessoais 
estabelecidas no âmbito da comunidade,

Or. ro

Alteração apresentada por Marian Harkin

Alteração 8
Considerando H-A (novo)

H-A. Considerando o papel importante que os voluntários desempenham na 
concretização dos objectivos da Estratégia de Lisboa no tocante à coesão social e 
económica, dado seu contributo para a inclusão financeira ao nível, por exemplo, 
das cooperativas de crédito, que são reguladas, não por objectivos financeiros da 
obtenção de lucro, mas por um Conselho de Administração composto por 
voluntários;

Or. en
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Alteração apresentada por Gisela Kallenbach e Elisabeth Schroedter

Alteração 9
Considerando H-A (novo)

H-A. Considerando que a responsabilidade de empresas social das empresas é um 
importante catalisador de negócios e constitui, ao mesmo tempo, uma faceta 
primordial do modelo social europeu,

Or. en

Alteração apresentada por Tunne Kelam

Alteração 10
Considerando J

J. Considerando que é importante promover e apoiar as melhores práticas de gestão do 
voluntariado entre as organizações que contam com a participação de voluntários,

Or. en

Alteração apresentada por Rumiana Jeleva

Alteração 11
Considerando J-A (novo)

J-A. Considerando que o voluntariado propicia o envolvimento directo dos cidadãos no 
desenvolvimento local, podendo, assim, desempenhar um papel importante na 
promoção da sociedade civil e da Democracia, designadamente, nos novos Estados-
-Membros,

Or. en

Alteração apresentada por Tunne Kelam

Alteração 12
Considerando K

K. Considerando que, na anteriormente citada Resolução relativa à realização dos 
objectivos comuns em matéria de participação e informação dos jovens, o Conselho 
encoraja os jovens a uma maior participação na vida cívica, nas estruturas 
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participativas, no trabalho voluntário, etc.,

Or. en

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach e Elisabeth Schroedter

Alteração 13
Considerando K-A (novo)

K-A. Considerando que o impacto da mudança demográfica na Europa leva a um cada 
vez maior número potencial de voluntários mais idosos,

Or. en

Alteração apresentada por Emmanouil Angelakas

Alteração 14
N.º 1

1. Incentiva os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a reconhecer o valor 
do voluntariado na promoção da coesão social e económica; incentiva-os também a 
trabalhar em parceria com organizações de voluntários, bem como com instituições de 
carácter social e profissional (escolas, Universidades, associações, lares para idosos, 
etc.) e, depois de uma adequada consulta ao sector do voluntariado, a estabelecer 
planos e estratégias destinadas a reconhecer, avaliar, apoiar, facilitar e encorajar o 
voluntariado; solicita igualmente aos Estados-Membros que definam um quadro 
estável e institucional para a participação das ONG nas deliberações públicas;

Or. el

Alteração apresentada por Petru Filip

Alteração 15
N.º 1-A (novo)

1-A. Convida os peritos da Comissão a proceder a uma distinção mais clara entre as 
organizações de voluntários e as organizações não governamentais (ONG), cujas 
actividades não são organizadas nas mesmas bases, e solicita a realização de uma 
investigação global a nível pan-europeu acerca da natureza, do nível e dos 
mecanismos internos da participação social, incluindo a participação dos 
voluntários e os financiamentos destinados a este fim, dando-se prioridade ao 
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Sétimo Programa-Quadro (7.º PQ), ou a outros programas de investigação com 
idênticos objectivos;

Or. ro

Alteração apresentada por Tunne Kelam

Alteração 16
N.º 2

2. Convida os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a fazer verdadeiros 
esforços para facilitar o acesso das organizações de voluntariado a um financiamento
satisfatório e sustentável, quer no plano administrativo, quer com base em projectos,
sem excesso de formalidades administrativas e burocracia e mantendo o necessário 
controlo da aplicação dos fundos públicos; 

Or. en

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach e Elisabeth Schroedter

Alteração 17
N.º 2-A (novo)

2-A. Incentiva as empresas, como parte da sua estratégia de responsabilidade social, a 
apoiar financeiramente as iniciativas de fomento e reforço do voluntariado;

Or. en

Alteração apresentada por Emmanouil Angelakas

Alteração 18
N.º 2-A (novo)

2-A. Solicita aos Estados-Membros e às autoridades regionais e locais que apoiem a 
criação, em cada localidade, de serviços de emergência compostos por voluntários, a 
fim de assegurar uma resposta rápida a acidentes e a catástrofes naturais;

Or. el
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Alteração apresentada por Petru Filip

Alteração 19
N.º 5-A (novo)

5-A. Apoia inequivocamente a ideia de que as actividades do voluntariado devem, sem 
excepção, possuir a aprovação presuntiva (ou, pelo menos, tácita) dos seus 
potenciais beneficiários, nos casos em que, por razões objectivas, não possa ser 
obtida a aprovação expressa;

Or. ro

Alteração apresentada por Emmanouil Angelakas

Alteração 20
N.º 6

6. Insta a Comissão a trabalhar na criação de um sistema aplicável a todos os fundos, 
cujo objectivo seja o reconhecimento da actividade voluntária como contribuição para 
o co-financiamento de projectos, e a conceber mecanismos que possibilitem a correcta 
avaliação dos custos do trabalho voluntário; congratula-se com os esforços de algumas 
Direcções-Gerais da Comissão para adoptar uma abordagem mais tolerante do recurso 
ao trabalho voluntário como meio de participar no financiamento de projectos 
financiados pela União Europeia; solicita aos Estados-Membros que apoiem e  
promovam o financiamento privado do voluntariado mediante a criação de 
incentivos para o efeito;

Or. el

Alteração apresentada por Maria Petre

Alteração 21
N.º 6

6. Insta a Comissão a trabalhar na criação de um sistema aplicável a todos os fundos, 
cujo objectivo seja o reconhecimento da actividade voluntária como contribuição para 
o co-financiamento de projectos, e a conceber mecanismos que possibilitem a correcta 
avaliação dos custos do trabalho voluntário; congratula-se com os esforços de algumas 
Direcções-Gerais da Comissão para adoptar uma abordagem mais flexível do recurso 
ao trabalho voluntário como meio de participar no financiamento de projectos 
financiados pela União Europeia;

Or. ro
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Alteração apresentada por Gisela Kallenbach e Elisabeth Schroedter

Alteração 22
N.º 7

7. Convida a Comissão a promover oportunidades de voluntariado para os cidadãos 
menos jovens e a desenvolver um programa "Seniores em acção" para o número 
crescente de seniores com experiência dispostos a voluntariar-se, que pode funcionar 
a par do programa "Juventude em acção", complementando-o, e a criar programas 
específicos para encorajar o voluntariado intergeracional e o mentorado;

Or. en

Alteração apresentada por Gisela Kallenbach e Elisabeth Schroedter

Alteração 23
N.º 7-A (novo)

7-A. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a apoiar e a desenvolver projectos que 
contribuam para a consecução dos Objectivos do Milénio com o auxílio prestado 
pelas organizações internacionais de voluntários; é de opinião que há que dar a 
devida importância às acções de intercâmbio de voluntários;

Or. de

Alteração apresentada por Emmanouil Angelakas

Alteração 24
N.º 7-A (novo)

7-A. Solicita à Comissão que, no âmbito geral das actividades do voluntariado, saliente a 
enorme importância de se organizar o trabalho voluntário, de molde a que ele se 
coadune, e seja compatível, com a vida de família e com a vida profissional;

Or. el
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Alteração apresentada por Rumiana Jeleva

Alteração 25
N.º 8-A (novo)

8-A. Salienta o facto de que os novos Estados-Membros não raro carecem da experiência 
e do enquadramento organizativo indispensáveis à instituição e ao bom 
funcionamento de esquemas de voluntariado, exortando a Comissão a introduzir 
regimes de apoio tendentes à criação de sistemas de cooperação e de ligação em 
rede mais eficientes entre as várias organizações de voluntários a nível local e 
regional;

Or. en

Alteração apresentada por Petru Filip

Alteração 26
N.º 8-A (novo)

8-A. Insta todas as partes interessadas a apoiarem as iniciativas dos operadores privados 
no sentido de se incentivar as actividades voluntárias no contexto de políticas 
socialmente responsáveis e na exploração activa dos meios de apoio ao fomento do 
voluntariado do sector económico;

Or. ro

Alteração apresentada por Tunne Kelam

Alteração 27
N.º 9

9. Pede à Comissão que promova o reconhecimento do voluntariado enquanto actividade 
útil para adquirir qualificações e competências através do EUROPASS, velando por 
que o voluntariado não seja visto como um suplemento à formação oficial, mas como 
um complemento; pede ainda que seja estudado o estabelecimento de um quadro e de 
uma linguagem comuns para o funcionamento dos instrumentos nacionais/locais, a 
fim de aumentar a mobilidade dos voluntários;

Or. en
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Alteração apresentada por Rumiana Jeleva

Alteração 28
N.º 10

10. Insta a Comissão e os Estados-Membros a estudar a adopção de uma "Carta Europeia 
do Voluntariado", que defina o papel das organizações voluntárias, nomeadamente os 
seus direitos e responsabilidades, e propõe o estabelecimento simultâneo de uma base 
de dados de práticas de excelência, a fim de proporcionar directrizes úteis, tanto 
para os países comunitários, como para os países não pertencentes à UE, que 
desejem melhorar o seu sistema de voluntariado; 

Or. en

Alteração apresentada por Mieczysław Edmund Janowski e Wojciech Roszkowski

Alteração 29
N.º 10

10. Insta a Comissão e os Estados-Membros a estudar a adopção de uma "Carta Europeia 
do Voluntariado", que defina o papel das organizações voluntárias, nomeadamente os 
(supressão) direitos e as responsabilidades dos voluntários, sem esquecer que eles 
necessitam de um seguro adequado para o desempenho das suas funções;

Or. pl

Alteração apresentada por Emmanouil Angelakas

Alteração 30
N.º 10

10. Insta a Comissão e os Estados-Membros a estudar a adopção de uma "Carta Europeia 
do Voluntariado", que defina o papel das organizações voluntárias, nomeadamente os 
seus direitos e responsabilidades; recomenda a elaboração de um quadro anual para 
avaliar o trabalho voluntário em cada Estado-Membro, sector e organização;

Or. el
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Alteração apresentada por Tunne Kelam

Alteração 31
N.º 10

10. Insta a Comissão e os Estados-Membros a investigar o atraso da adopção de uma 
"Carta Europeia do Voluntariado", que defina o papel das organizações voluntárias, 
nomeadamente os seus direitos e responsabilidades;

Or. en

Alteração apresentada por Elspeth Attwooll

Alteração 32
N.º 10-A (novo)

10-A. Insta os Estados-Membros a tomarem medidas que garantam que as actividades de 
voluntariado não sejam negativamente afectadas pela necessidade de se contratar 
um seguro para a sua realização;

Or. en

Alteração apresentada por Tunne Kelam

Alteração 33
N.º 11

11. Pede à Comissão, aos Estados-Membros e às autoridades regionais e locais que 
promovam o voluntariado em todos os níveis do ensino, prevendo a possibilidade de 
trabalho voluntário numa fase precoce do sistema educativo, para que seja visto como 
uma contribuição normal para a vida em comunidade; convida-a a continuar a 
promover o voluntariado à medida que os estudantes avançam em idade – por 
exemplo, no terceiro nível de estudos – incentivando uma "aprendizagem pela prática" 
e levando os estudantes a trabalhar com grupos voluntários/comunitários no âmbito de 
uma parceria prevista no programa de estudos que lhes confere um diploma/grau de 
ensino, a fim de promover as relações entre o sector voluntário e o sector da educação, 
a todos os níveis, e de se reconhecer a formação em voluntariado como elemento da 
aprendizagem ao longo da vida; 

Or. en
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Alteração apresentada por Emmanouil Angelakas

Alteração 34
N.º 11-A (novo)

11-A. Sublinha com toda a ênfase a importância do voluntariado nas empresas, a fim de 
melhorar a qualidade de vida a nível local, incentivar as formas de auto-ajuda na 
resolução dos problemas de proximidade, facilitar a transferência de competências e 
conhecimentos especializados do sector empresarial privado para o sector público e 
ajudar as comunidades locais a atingirem a plena maturidade; exorta ainda a 
Comissão a  cooperar com os Estados-Membros no sentido de instituir o 
voluntariado nas empresas como valor acrescentado no contexto da actividade 
económica a nível profissional;

Or. el

Alteração apresentada por Mieczysław Edmund Janowski e Wojciech Roszkowski

Alteração 35
N.º 12

12. Convida Comissão a analisar a integração no direito comunitário de uma base jurídica 
que isente as aquisições das organizações voluntárias do pagamento de IVA, da 
mesma forma que os doadores ficarão isentos de impostos sobre doações para fins 
relacionados com o trabalho voluntário;

Or. pl

Alteração apresentada por Maria Petre

Alteração 36
N.º 12

12. Convida Comissão a analisar a integração no direito comunitário de uma base jurídica 
que isente as aquisições das organizações voluntárias do pagamento de IVA, sempre 
que tais aquisições se destinem à realização do seu objectivo ou a projectos 
organizados;

Or. ro
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Alteração apresentada por Emmanouil Angelakas

Alteração 37
N.º 13-A (novo)

13-A. Exorta os Estados-Membros a introduzirem um Cartão Nacional do Voluntário, que
contemple um seguro de saúde, assim como o pagamento das despesas efectuadas 
pelos voluntários;

Or. el

Alteração apresentada por Petru Filip

Alteração 38
N.º 15-A (novo)

15-A. Reclama o reforço da consciencialização e o desenvolvimento de estratégias e 
programas específicos para ajudar a relançar as actividades de voluntariado nos 
países do antigo bloco comunista, onde elas acabaram por ser geralmente 
associadas a acções de natureza compulsiva, regidas e executadas mediante recurso 
a mecanismos políticos ou administrativos;

Or. ro

Alteração apresentada por Emmanouil Angelakas

Alteração 39
N.º 18

18. Convida as partes interessadas relevantes a nível local e regional, as organizações de 
voluntários e os meios de comunicação social a facultar aos cidadãos a informação 
adequada sobre as oportunidades de voluntariado, a par de uma formação adequada, 
designadamente, aos sectores mais vulneráveis da sociedade (pessoas com 
necessidades especiais, desempregados, migrantes, adolescentes, etc.) e às 
necessidades das regiões remotas e/ou inacessíveis;

Or. el
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Alteração apresentada por Emmanouil Angelakas

Alteração 40
N.º 19

19. Pede à Comissão que, a par do Plano D para o Diálogo, o Debate e a Democracia, 
estabeleça um plano V para Valorizar, Validar e assegurar a Visibilidade do 
Voluntariado; recomenda a introdução de uma base europeia que forneça 
indicações exaustivas acerca das organizações de voluntários, a par das suas 
características e actividades específicas;

Or. el

Alteração apresentada por Petru Filip

Alteração 41
N.º 19-A (novo)

19-A. Exorta todas as partes interessadas a desenvolverem iniciativas adequadas à 
promoção do envolvimento de voluntários no processo público de tomada de 
decisões, com vista à melhoria da eficácia do desempenho das missões que se 
encontram acometidas às diferentes instâncias dos poderes local ou central, 
incluindo a organização do processo eleitoral;

Or. ro
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