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Propunere de rezoluţie

Amendament depus de Tunne Kelam

Amendamentul 1
Referirea 6

- având în vedere Rezoluţia Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor 
membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind punerea în aplicare a obiectivelor 
comune de participare și de informare a tinerilor în vederea promovării 
angajamentului civic european activ al acestora1,

Or. en

Amendament depus de Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendamentul 2
Referirea 7a (nouă)

- având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Viitorul demografic al Europei -
transformarea unei provocări în oportunitate” (COM(2006)571),

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

Amendament depus de Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendamentul 3
Referirea 8a (nouă)

- având în vedere Rezoluţia sa din 13 martie 2007 privind responsabilitatea socială a 
întreprinderilor: un nou parteneriat1,

Or. en

Amendament depus de Tunne Kelam

Amendamentul 4
Considerentul Ba (nou)

Ba. întrucât activitatea de voluntariat este o forţă importantă care alimentează 
societatea civilă, contribuind totodată la integrarea morală şi politică a cetăţenilor 
europeni, consolidând astfel solidaritatea - una dintre valorile de bază ale Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendament depus de Petru Filip
Amendamentul 5
Considerentul D

D. întrucât este necesar să fie recunoscut aportul foarte important al activităţilor de 
voluntariat la formarea capitalului social care este un ingredient esenţial al 
programelor de dezvoltare comunitară în statele recent integrate care au trecut prin 
perioada de tranziţie postcomunistă şi unde acest lucru este insuficient relevat 
publicului larg (conform rapoartelor de cercetare ETGACE şi RE-ETGACE 
participarea voluntară este semnificativ mai mică în ţările post-socialiste);

Or. ro

                                               
1 JO C 301 E, 13.12.2007, p. 45.
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Amendament depus de Tunne Kelam

Amendamentul 6
Considerentul Da (nou)

Da. întrucât finanţarea durabilă, în special finanţarea administrativă, este de o 
importanţă esenţială pentru organizaţiile de voluntari şi pentru activitatea de 
voluntariat în general;

Or. en

Amendament depus de Petru Filip

Amendamentul 7
Considerentul H

H. întrucât activitatea de voluntariat contribuie la dezvoltarea personală şi socială a 
voluntarului, exercitând şi un impact pozitiv asupra relaţiilor interpersonale care se 
stabilesc la nivelul comunităţii respective;

Or. ro

Amendament depus de Marian Harkin

Amendamentul 8
Considerentul Ha (nou)

Ha. constată rolul important al voluntarilor pentru realizarea obiectivelor Strategiei de 
la Lisabona în ceea ce priveşte coeziunea socio-economică prin contribuţia lor la 
integrarea financiară, de exemplu cu ajutorul asociaţiilor de credit reglementate şi 
al cooperativelor financiare nonprofit administrate şi gestionate de un consiliu al 
voluntarilor;

Or. en

Amendament depus de Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendamentul 9
Considerentul Ha (nou)

Ha. întrucât responsabilitatea socială a întreprinderilor este atât o forţă motrice 
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importantă pentru afaceri, cât şi un element esenţial al modelului social european;

Or. en

Amendament depus de Tunne Kelam

Amendamentul 10
Considerentul J

(Nu priveşte versiunea în limba română)

Or. en

Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 11
Considerentul Ja (nou)

Ja. întrucât activitatea de voluntariat duce la o implicare directă a cetăţenilor în 
dezvoltarea locală şi astfel poate avea un rol important în stimularea societăţii civile 
şi a democraţiei, în special în noile state membre;

Or. en

Amendament depus de Tunne Kelam

Amendamentul 12
Considerentul K

K. întrucât în Rezoluţia sa privind obiectivele comune pentru participarea şi informarea 
tinerilor, menţionată mai sus, Consiliul încurajează o participare mai amplă a tinerilor 
în viaţa civică, existenţa unor structuri participative, activitatea de voluntariat etc.;

Or. en
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Amendament depus de Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendamentul 13
Considerentul Ka (nou)

Ka. întrucât impactul schimbărilor demografice din UE duce la creşterea numărului 
potenţial de voluntari mai în vârstă;

Or. en

Amendament depus de Emmanouil Angelakas

Amendamentul 14
Punctul 1

1. încurajează statele membre, autoritățile regionale și locale să recunoască valoarea 
activității de voluntariat în promovarea coeziunii sociale și economice; de asemenea, 
încurajează desfăşurarea de activităţi în parteneriat cu organizaţiile de voluntari şi cu 
instituţii cu caracter social sau profesional (şcoli, universităţi, asociaţii, cămine 
pentru bătrâni etc.) şi realizarea unor consultări semnificative cu acest sector în 
vederea elaborării unor planuri şi strategii pentru recunoaşterea, valorizarea, 
susţinerea, facilitarea şi încurajarea activităţii de voluntariat; de asemenea, îndeamnă 
statele membre să creeze un cadru instituţional stabil pentru participarea 
ONG-urilor la dezbaterile publice;

Or. el

Amendament depus de Petru Filip

Amendamentul 15
Punctul 1a (nou)

1a. invită experţii Comisiei să facă o distincţie mai clară între organizaţiile de voluntari 
şi organizaţiile non-guvernamentale (ONG) care nu desfăşoară activităţi pe aceleaşi 
baze specifice voluntariatului şi recomandă demararea unui program longitudinal 
de cercetare paneuropean destinat investigării formelor, intensităţii, determinărilor 
interne ale participării sociale, inclusiv a participării voluntare şi finanţarea în acest 
sens cu prioritate prin Al şaptelea program-cadru (PC 7) sau alte programe de 
cercetare cu această destinaţie;

Or. ro
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Amendament depus de Tunne Kelam

Amendamentul 16
Punctul 2

2. invită statele membre, precum și autoritățile regionale și locale să depună eforturi 
efective în vederea facilitării accesului la fonduri suficiente şi durabile, atât 
administrative, cât şi destinate unor proiecte specifice, pentru organizațiile de 
voluntari, fără a le impune demersuri administrative și proceduri birocratice excesive, 
dar păstrând totodată mecanismele de control necesare asupra modului în care sunt 
cheltuiți banii publici;

Or. en

Amendament depus de Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendamentul 17
Punctul 2a (nou)

2a. încurajează întreprinderile să acorde, în cadrul strategiilor lor privind 
responsabilitatea socială, sprijin financiar iniţiativelor care promovează şi 
consolidează activitatea de voluntariat;

Or. en

Amendament depus de Emmanouil Angelakas

Amendamentul 18
Punctul 2a (nou)

2a. îndeamnă statele membre, precum şi autorităţile regionale şi locale să sprijine 
crearea în fiecare localitate a unor servicii de voluntari pentru situaţii de urgenţă, 
pentru asigurarea unei reacţii prompte la catastrofele naturale şi la accidente;

Or. el

Amendament depus de Petru Filip

Amendamentul 19
Punctul 5a (nou)

5a. sprijină fără echivoc ideea conform căreia activităţile de voluntariat trebuie să 
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beneficieze fără excepţie de acordul prezumtiv (cel puţin tacit) al potenţialilor 
beneficiari şi aceasta doar atunci când obţinerea unui acord expres nu este posibilă 
din motive obiective;

Or. ro

Amendament depus de Emmanouil Angelakas

Amendamentul 20
Punctul 6

6. invită Comisia să depună eforturi pentru instituirea unui mecanism în cadrul tuturor 
fondurilor, cu ajutorul căruia să se recunoască faptul că activitatea de voluntariat 
reprezintă o contribuție la cofinanțarea proiectelor, și să elaboreze mecanisme cu 
ajutorul cărora ar putea fi evaluată, cu o precizie acceptabilă, valoarea monetară a 
activității de voluntariat; salută eforturile depuse de unele direcții generale ale 
Comisiei în vederea adoptării unei abordări mai indulgente față de utilizarea 
activităților de voluntariat ca o contribuție echivalentă de fonduri la proiectele 
finanțate de UE; îndeamnă statele membre să sprijine şi să promoveze prin măsuri 
de stimulare finanţarea din surse private a sectorului de voluntariat;

Or. el

Amendament depus de Maria Petre

Amendamentul 21
Punctul 6

6. invită Comisia să depună eforturi pentru instituirea unui mecanism în cadrul tuturor 
fondurilor, cu ajutorul căruia să se recunoască faptul că activitatea de voluntariat 
reprezintă o contribuţie la cofinanţarea proiectelor, şi să elaboreze mecanisme cu 
ajutorul cărora ar putea fi realizată, cu o precizie acceptabilă, estimarea financiară a 
activităţii de voluntariat; salută eforturile depuse de unele direcţii generale ale 
Comisiei în vederea adoptării unei abordări mai flexibile faţă de utilizarea activităţilor 
de voluntariat ca o contribuţie echivalentă de fonduri la proiectele finanţate de UE;

Or. ro
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Amendament depus de Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendamentul 22
Punctul 7

7. invită Comisia să promoveze oportunităţi pentru programele care implică voluntari 
mai în vârstă şi să elaboreze un program pentru „persoanele în vârstă în acţiune”, 
dat fiind numărul tot mai mare de asemenea persoane cu multă experienţă, dornice 
să activeze ca voluntari, programe care ar putea completa şi s-ar putea desfăşura în 
paralel cu programul „Tineretul în acţiune” şi, de asemenea, să promoveze programe 
specifice pentru activităţi de voluntariat cu implicarea voluntarilor care reprezintă 
diferite generaţii, precum şi pentru activităţi de mentorat; 

Or. en

Amendament depus de Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendamentul 23
Punctul 7a (nou)

7a. îndeamnă Comisia şi statele membre să sprijine şi să dezvolte proiecte care 
contribuie la realizarea Obiectivelor Mileniului prin intermediul serviciilor 
internaţionale de voluntari; acordă o importanţă deosebită programelor de schimb 
de voluntari;

Or. de

Amendament depus de Emmanouil Angelakas

Amendamentul 24
Punctul 7a (nou)

7a. îndeamnă Comisia să evidenţieze, în cadrul general al activităţilor de voluntariat, 
importanţa deosebită a organizării activităţii de voluntariat astfel încât aceasta să se 
acorde şi să fie compatibilă cu viaţa familială şi profesională;

Or. el
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Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 25
Punctul 8a (nou)

8a. atrage atenţia asupra faptului că noile state membre nu au deseori experienţa şi 
cadrul organizatoric necesare pentru înfiinţarea unor programe de voluntariat 
eficiente şi invită Comisia să înfiinţeze programe de sprijin pentru organizarea unor 
sisteme mai eficiente de cooperare şi de dezvoltare a legăturilor reciproce între 
diverse organizaţii de voluntari locale şi regionale;

Or. en

Amendament depus de Petru Filip

Amendamentul 26
Punctul 8a (nou)

8a. invită părţile interesate să susţină iniţiativele agenţilor privaţi menite a promova 
voluntariatul ca parte a politicilor de responsabilitate socială sprijinind de asemenea 
investigarea activă a modalităţilor prin care ar putea fi stimulată susţinerea din 
direcţia sectorului economic a activităţii de voluntariat;

Or. ro

Amendament depus de Tunne Kelam

Amendamentul 27
Punctul 9

9. invită Comisia să consolideze, cu ajutorul certificatelor EUROPASS, recunoașterea 
activității de voluntariat ca o activitate ce permite dobândirea de competențe și 
abilități, asigurând totodată faptul că activitatea de voluntariat nu este percepută ca o 
alternativă instruirii formale ci ca o completare a acesteia; în plus, solicită să fie 
studiată posibilitatea elaborării unui cadru şi a unui limbaj comun prin intermediul 
cărora funcţionează instrumentele naţionale/locale pentru creşterea gradului de 
mobilitate a voluntarilor;

Or. en
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Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 28
Punctul 10

10. invită Comisia şi statele membre să studieze posibilitatea adoptării unei carte europene 
a voluntarilor, care să definească rolul organizaţiilor de voluntari, inclusiv drepturile şi 
responsabilităţile acestora, şi propune să fie înfiinţată în paralel o bază de date a 
celor mai bune practici pentru a oferi îndrumări utile statelor membre şi ţărilor terţe 
care doresc să-şi îmbunătăţească sistemele de voluntariat;

Or. en

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Amendamentul 29
Punctul 10

10. invită Comisia şi statele membre să studieze posibilitatea adoptării unei carte europene 
a voluntarilor, care să definească rolul organizaţiilor de voluntari, inclusiv drepturile şi 
responsabilităţile voluntarilor, luând în considerare şi faptul că aceştia au nevoie de 
o asigurare adecvată pentru perioadele în care îşi îndeplinesc funcţiile de voluntari;

Or. pl

Amendament depus de Emmanouil Angelakas

Amendamentul 30
Punctul 10

10. invită Comisia și statele membre să studieze posibilitatea adoptării unei carte europene 
a voluntarilor, care să definească rolul organizațiilor de voluntari, inclusiv drepturile și 
responsabilitățile acestora; recomandă instituirea unui sistem de notaţie anuală 
pentru evaluarea activităţii de voluntariat pe state membre, pe sectoare şi pe 
organizaţii;

Or. el



AM\705581RO.doc 11/14 PE400.582v01-00

RO

Amendament depus de Tunne Kelam

Amendamentul 31
Punctul 10

10. invită Comisia și statele membre să ancheteze motivele întârzierii adoptării unei carte 
europene a voluntarilor, care să definească rolul organizațiilor de voluntari, inclusiv 
drepturile și responsabilitățile acestora;

Or. en

Amendament depus de Elspeth Attwooll

Amendamentul 32
Punctul 10a (nou)

10a. invită statele membre să întreprindă măsuri pentru a garanta faptul că activităţile de 
voluntariat nu sunt afectate în mod negativ de necesitatea obţinerii unei asigurări 
aferente;

Or. en

Amendament depus de Tunne Kelam

Amendamentul 33
Punctul 11

11. invită Comisia, statele membre, precum și autoritățile regionale și locale să promoveze 
activitățile de voluntariat prin intermediul educației la toate nivelurile, introducând 
oportunități pentru desfășurarea activităților de voluntariat într-o etapă timpurie a 
sistemului de învățământ, astfel încât acestea să fie percepute ca o contribuție normală 
la viața comunității; să continue promovarea acestui tip de activități o dată cu 
înaintarea în vârstă a elevilor/studenților, de exemplu la nivel terțiar, pentru a facilita 
„învățarea prin prestarea unui serviciu în folosul comunității” în cadrul căreia 
elevii/studenții lucrează împreună cu grupuri de voluntari/comunitare pe baza unui 
model de parteneriat, această activitate făcând parte din programul lor de obținere a 
diplomei/licenței, în scopul de a încuraja dezvoltarea legăturilor dintre sectorul 
voluntariatului și sectorul educației la toate nivelurile și de a recunoaşte învăţarea din 
cadrul activităţii de voluntariat ca parte a învățării continue;

Or. en
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Amendament depus de Emmanouil Angelakas

Amendamentul 34
Punctul 11a (nou)

11a. subliniază insistent importanţa activităţilor de voluntariat ale întreprinderilor în 
vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii la nivel local, încurajării autonomiei la 
rezolvarea problemelor de ordin local, facilitării transferului abilităţilor şi tehnicilor 
comerciale de la sectorul privat către sectorul public şi sprijinirii comunităţilor 
locale să atingă un nivel de maturitate; invită Comisia să coopereze cu statele 
membre în vederea consacrării activităţilor de voluntariat ale întreprinderilor ca o 
valoare adăugată în contextul activităţii comerciale profesionale;

Or. el

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Amendamentul 35
Punctul 12

12. invită Comisia să studieze posibilitatea introducerii unei baze juridice în legislaţia 
comunitară, în temeiul căreia organizaţiile de voluntari să fie scutite de plata TVA 
pentru achiziţii, iar donatorii să fie scutiţi de impozite pe donaţiile acordate în 
scopuri aferente activităţii de voluntariat;

Or. pl

Amendament depus de Maria Petre
Amendamentul 36
Punctul 12

12. invită Comisia să studieze posibilitatea introducerii unui temei juridic în legislaţia 
comunitară, în temeiul căruia organizaţiile de voluntari să fie scutite de plata TVA 
pentru achiziţii care vizează îndeplinirea scopului acestora şi a proiectelor 
gestionate;

Or. ro



AM\705581RO.doc 13/14 PE400.582v01-00

RO

Amendament depus de Emmanouil Angelakas

Amendamentul 37
Punctul 13a (nou)

13a. invită statele membre să introducă carte naţionale pentru activitatea de voluntariat, 
care să acopere asistenţa socială şi asigurarea de sănătate, precum şi cheltuielile 
suportate de voluntari;

Or. el

Amendament depus de Petru Filip

Amendamentul 38
Punctul 15a (nou)

15a. recomandă acordarea unei atenţii sporite şi elaborarea unor strategii şi programe 
specifice de sprijin în vederea revigorării mişcării de voluntariat în statele fostului 
bloc comunist unde la nivelul mentalităţilor comune aceste activităţi sunt asimilate 
unor obligativităţi gestionate şi impuse prin pârghii administrative ori politice;

Or. ro

Amendament depus de Emmanouil Angelakas

Amendamentul 39
Punctul 18

18. invită părţile interesate vizate, organizaţiile de voluntari şi mass-media locale şi 
regionale să informeze în mod adecvat cetăţenii cu privire la posibilităţile de angajare 
în activităţi de voluntariat, oferind şi instruirea corespunzătoare, cu o atenţie 
deosebită acordată grupurilor sociale mai vulnerabile (persoane cu nevoi speciale, 
şomeri, migranţi, adolescenţi etc.) şi nevoilor regiunilor periferice şi/sau ale 
regiunilor inaccesibile;

Or. el

Amendament depus de Emmanouil Angelakas

Amendamentul 40
Punctul 19

19. îndeamnă Comisia să elaboreze, în cadrul creat de Planul D pentru Dialog, Dezbateri 
și Democrație, un Plan V pentru Valorizarea, Validarea și asigurarea Vizibilității
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Voluntarilor; recomandă înfiinţarea unei baze de date europene care să conţină 
informaţii detaliate cu privire la organizaţiile de voluntari, inclusiv caracteristicile şi 
activităţile lor specifice;

Or. el

Amendament depus de Petru Filip

Amendamentul 41
Punctul 19a (nou)

19a. invită toate părţile interesate să promoveze în mod deosebit implicarea voluntarilor 
în procesul decizional public, pentru îmbunătăţirea funcţionării instituţiilor publice 
locale sau centrale, inclusiv în derularea proceselor electorale;

Or. ro
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