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Predlog resolucije

Predlog spremembe, ki ga vlaga Tunne Kelam

Predlog spremembe 1
Navedba 6

– ob upoštevanju Resolucije Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v 
okviru Sveta, o uresničevanju skupnih ciljev na področju participacije in 
informiranja mladih s ciljem spodbujanja njihovega dejavnega evropskega 
državljanstva1,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Gisela Kallenbach in Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 2
Navedba 7 a (novo)

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z naslovom Demografska prihodnost Evrope, 
kako spremeniti izziv v priložnost (KOM(2006)0571),

                                               
1 UL C 297, 7.12.2006, str. 6.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Gisela Kallenbach in Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 3
Navedba 8 a (novo)

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2007 o družbeni odgovornosti 
podjetij: novo partnerstvo1,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Tunne Kelam

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava B a (novo)

Ba. ker je prostovoljstvo pomembna sila, s katero se hrani civilna družba ter prispeva 
tudi k moralnemu in političnemu povezovanju evropskih državljanov, kar nadalje 
krpi solidarnost – eno od temeljnih vrednot Evropske unije,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Petru Filip

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava D

D. ker je treba znatni prispevek prostovoljstva pri ustvarjanju družbenega kapitala v 
celoti priznati, saj je to bistvena sestavina programov razvoja skupnosti v novih 
državah članicah, ki izhajajo iz prehodnega postkomunističnega obdobja, v katerem 
je bilo temu namenjene premalo pozornosti širše javnosti (po ugotovitvah projektov 
ETGACE in RE-ETGACE je v postsocialističnih državah znatno manj prostovoljne 
udeležbe),

Or. ro

                                               
1 UL C 301 E, 13.12.2007, str. 45.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Tunne Kelam

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava D a (novo)

Da. ker je trajnostno financiranje, zlasti upravno financiranje, osrednjega pomena za 
prostovoljne organizacije in za prostovoljno delo na splošno,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Petru Filip

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava H

H. ker prostovoljstvo prispeva k osebnemu in družbenemu razvoju prostovoljca in 
pozitivno vpliva na medosebne odnose, ki se oblikujejo v skupnosti,

Or. ro

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marian Harkin

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava H a (novo)

Ha. opaža pomembno vlogo, ki jo imajo prostovoljci pri doseganju ciljev lizbonske 
strategije, kar zadeva družbeno-ekonomsko kohezijo, in sicer s tem, da prispevajo k 
finančnemu vključevanju prek reguliranih kreditnih sindikatov, neprofitnih 
finančnih zadrug, s katerimi upravlja svet prostovoljcev, 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Gisela Kallenbach in Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava H a (novo)

Ha. ker je družbena odgovornost podjetij pomembno gonilo za poslovanje, predstavlja pa 
tudi bistveno sestavino evropskega socialnega modela,

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Tunne Kelam

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava J

J. ker je (črtano) pomembno spodbujati in podpirati najboljše prakse upravljanja 
prostovoljnega dela v okviru organizacij, povezanih s prostovoljnim delom,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rumjana Želeva

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava J a (novo)

Ja. ker prostovoljstvo vodi v neposredno udejstvovanje državljanov pri lokalnemu 
razvoju in torej lahko odigra pomembno vlogo pri spodbujanju civilne družbe in 
demokracije, zlasti v novih državah članicah,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Tunne Kelam

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava K

K. ker v zgoraj omenjeni resoluciji o uresničevanju skupnih ciljev na področju 
participacije in informiranja mladih Svet spodbuja večjo udeležbo mladih v 
državljanskem življenju, participativnih strukturah, prostovoljnem delu, ipd.,

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Gisela Kallenbach in Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava K a (novo)

Ka. ker vpliv demografskih sprememb v Evropi vodi v povečevanje števila morebitnih 
starejših prostovoljcev,
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Emmanouil Angelakas

Predlog spremembe 14
Odstavek 1

1. spodbuja države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj priznajo vrednost 
prostovoljstva pri spodbujanju socialne in gospodarske kohezije; nadalje jih spodbuja, 
naj delujejo v partnerstvu s prostovoljnimi organizacijami in socialnimi in 
strokovnimi ustanovami (šole, univerze, združenja, domovi za ostarele itd.) ter 
upoštevajo pomembnost posvetovanja s sektorjem prostovoljnega dela, da se razvijejo 
načrti in strategije za priznavanje, vrednotenje, podpiranje, omogočanje in spodbujanje 
prostovoljstva; poziva tudi države članice, naj oblikujejo stabilen in institucionalen 
okvir za udeležbo nevladnih organizacij pri javnih posvetovanjih;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Petru Filip

Predlog spremembe 15
Odstavek 1 a (novo)

1a. poziva strokovnjake Komisije, naj jasneje ločujejo med prostovoljnimi in nevladnimi 
organizacijami, katerih dejavnosti niso organizirane na enaki prostovoljni podlagi, 
ter poziva k celoviti vseevropski preiskavi o naravi, ravni in notranjih mehanizmih 
družbene participacije, vključno s prostovoljni participacijo in financiranjem za te
namene, s tem, da se da prednost sedmemu okvirnemu programu ali drugim 
raziskovalnim programom s tem ciljem;

Or. ro

Predlog spremembe, ki ga vlaga Tunne Kelam

Predlog spremembe 16
Odstavek 2

2. poziva države članice, regionalne in lokalne oblasti, naj si resnično prizadevajo, da se 
prostovoljnim organizacijam olajša dostop do zadostnih in trajnostnih finančnih 
sredstev, tako do upravnega financiranja kot financiranja, ki temelji na projektih,
brez čezmernega izpolnjevanja obrazcev, formalnosti in birokracije, vendar z 
ohranitvijo ustreznih kontrol glede porabe javnega denarja;
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Gisela Kallenbach in Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 17
Odstavek 2 a (novo)

2a. spodbuja podjetja, naj kot del svoje strategije za družbeno odgovornost podjetij 
finančno podpirajo pobude, ki spodbujajo in krepijo prostovoljstvo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emmanouil Angelakas

Predlog spremembe 18
Odstavek 2 a (novo)

2a. poziva države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj v vsakem kraju 
spodbujajo oblikovanje prostovoljnih služb za ukrepanje ob izrednih dogodkih, da se 
zagotovi hiter odziv na naravne in druge nesreče;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Petru Filip

Predlog spremembe 19
Odstavek 5 a (novo)

5a. nedvoumno podpira zamisel, da morajo imeti prostovoljne dejavnosti, brez izjeme, 
domnevno (ali vsaj tiho) odobravanje njihovih morebitnih koristnikov, v primerih, 
ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče pridobiti izrecne odobritve;

Or. ro

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emmanouil Angelakas

Predlog spremembe 20
Odstavek 6

6. poziva Komisijo, naj si prizadeva za oblikovanje sistema za vse sklade, v katerem je 
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prostovoljna dejavnost priznana kot prispevek k sofinanciranim projektom, ter določi 
mehanizme, s katerimi bo mogoče prostovoljne dejavnosti ustrezno stroškovno 
ovrednotiti; pozdravlja prizadevanja nekaterih generalnih direktoratov Komisije, da bi 
sprejeli razumljivejši pristop k uporabi prostovoljnih dejavnosti za pridobitev 
podobnih sredstev za projekte, ki jih financira EU; poziva države članice, naj z 
zagotavljanjem spodbud podpirajo in promovirajo zasebno financiranje za sektor 
prostovoljnega dela;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Petre

Predlog spremembe 21
Odstavek 6

6. poziva Komisijo, naj si prizadeva za oblikovanje sistema za vse sklade, v katerem je 
prostovoljna dejavnost priznana kot prispevek k sofinanciranim projektom, ter določi 
mehanizme, s katerimi bo mogoče prostovoljne dejavnosti ustrezno stroškovno 
ovrednotiti; pozdravlja prizadevanja nekaterih generalnih direktoratov Komisije, da bi 
sprejeli prožnejši pristop k uporabi prostovoljnih dejavnosti za pridobitev podobnih 
sredstev za projekte, ki jih financira EU;

Or. ro

Predlog spremembe, ki ga vlagata Gisela Kallenbach in Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 22
Odstavek 7

7. poziva Komisijo, naj spodbuja priložnosti za starejše prostovoljce in razvije program 
„Seniorji v akciji“ za vedno večje število starejših oseb s širokimi izkušnjami, ki so 
pripravljene biti prostovoljci, ki bi lahko potekal vzporedno s programom Mladi v 
akciji in kot njegovo dopolnilo, ter naj spodbuja specifične programe za 
medgeneracijsko prostovoljstvo in za mentorstvo;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Gisela Kallenbach in Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 23
Odstavek 7 a (novo)

7a. poziva Komisijo in države članice, naj podpirajo in razvijajo projekte, ki prek 
mednarodnih prostovoljnih storitev pomagajo dosegati razvojne cilje tisočletja;
pripisuje velik pomen programom izmenjave prostovoljcev;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emmanouil Angelakas

Predlog spremembe 24
Odstavek 7 a (novo)

7a. poziva Komisijo, naj v splošnem okviru prostovoljnih dejavnosti poudari velik 
pomen takšne organizacije prostovoljnega dela, da bo šlo to v korak z družinskim in 
poklicnim življenjem ter da bo z njima skladno;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rumjana Želeva

Predlog spremembe 25
Odstavek 8 a (novo)

8a. opozarja na dejstvo, da nove države članice pogosto nimajo izkušenj in 
organizacijskega okvira za vzpostavitev dobro delujočih programov prostovoljstva, 
ter poziva Komisijo, naj uvede programe podpore za vzpostavitev učinkovitejših 
sistemov sodelovanja in oblikovanja omrežij med raznimi lokalnimi in regionalnimi 
prostovoljnimi organizacijami;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Petru Filip

Predlog spremembe 26
Odstavek 8 a (novo)

8a. poziva zainteresirane strani, naj podpirajo pobude zasebnih subjektov za 
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spodbujanje prostovoljnih dejavnosti v povezavi z družbeno odgovornimi politikami 
in dejavnim iskanjem sredstev iz gospodarskega sektorja za spodbujanje podpore za 
prostovoljno delo;

Or. ro

Predlog spremembe, ki ga vlaga Tunne Kelam

Predlog spremembe 27
Odstavek 9

9. poziva Komisijo, naj okrepi priznanje prostovoljstva kot dejavnosti za pridobitev 
znanj in spretnosti s programom EUROPASS, pri tem pa zagotovi, da prostovoljstvo 
ne bo obravnavano kot dodatek uradnemu usposabljanju, ampak kot njegovo 
dopolnilo; nadalje poziva k delovanju nacionalnih/lokalnih instrumentov, da se 
okrepi mobilnost prostovoljcev;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rumjana Želeva

Predlog spremembe 28
Odstavek 10

10. poziva Komisijo in države članice, naj preučijo sprejetje evropske listine 
prostovoljstva, ki bi vzpostavila vlogo prostovoljnih organizacij, vključno z njihovimi 
pravicami in odgovornostmi, ter predlaga, naj se istočasno oblikuje zbirka podatkov 
o najboljših praksah, da se zagotovi koristne smernice za države članice in nečlanice 
EU, ki želijo izboljšati svoje sisteme prostovoljstva;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Mieczysław Edmund Janowski in Wojciech Roszkowski

Predlog spremembe 29
Odstavek 10

10. poziva Komisijo in države članice, naj preučijo sprejetje evropske listine 
prostovoljstva, ki bi vzpostavila vlogo prostovoljnih organizacij, vključno s pravicami 
in odgovornostmi prostovoljcev, pri čemer naj upošteva tudi njihovo potrebo, da so 
ustrezno zavarovani, medtem ko opravljajo svoje prostovoljne naloge;
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Emmanouil Angelakas

Predlog spremembe 30
Odstavek 10

10. poziva Komisijo in države članice, naj preučijo sprejetje evropske listine 
prostovoljstva, ki bi vzpostavila vlogo prostovoljnih organizacij, vključno z njihovimi 
pravicami in odgovornostmi; priporoča oblikovanje letne preglednice rezultatov za 
ocenjevanje prostovoljnega dela po državi članici, sektorju in organizaciji;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Tunne Kelam

Predlog spremembe 31
Odstavek 10

10. poziva Komisijo in države članice, naj preučijo zamudo pri sprejetju evropske listine 
prostovoljstva, ki bi vzpostavila vlogo prostovoljnih organizacij, vključno z njihovimi 
pravicami in odgovornostmi;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 32
Odstavek 10 a (novo)

10a. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za zagotavljanje, da na prostovoljne 
dejavnosti ne bo škodljivo vplivala potreba po pridobitvi zavarovanja zanje;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Tunne Kelam

Predlog spremembe 33
Odstavek 11

11. poziva Komisijo, države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj spodbujajo 
prostovoljstvo v izobraževanju na vseh ravneh z uvajanjem možnosti prostovoljne 
dejavnosti na zgodnji stopnji izobraževalnega sistema, da bo veljalo za običajen 
prispevek k življenju skupnosti; naj še naprej spodbujajo prostovoljstvo pri starejših 
študentih, na primer na tretji stopnji, da se olajša učenje s služenjem skupnosti, kjer 
študenti delajo v partnerstvu s prostovoljnimi skupinami in s skupinami iz skupnosti v 
sklopu svojega študijskega programa, da se spodbudi povezave med sektorjema 
prostovoljnega dela in izobraževanja na vseh ravneh in da se prizna učenje v 
prostovoljstvu kot del vseživljenjskega učenja;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emmanouil Angelakas

Predlog spremembe 34
Odstavek 11 a (novo)

11a. močno poudarja pomen podjetniškega prostovoljstva za izboljšanje kakovosti 
življenja na lokalni ravni, spodbujanje samopomoči pri reševanju lokalnih težav, 
olajšanje prenosa poslovne usposobljenosti in strokovnega znanja iz zasebnega v 
javni sektor ter za pomoč lokalnim skupnostim, da dosežejo zrelost; poziva Komisijo, 
naj sodeluje z državami članicami, da se podjetniško prostovoljstvo oblikuje kot 
dodana vrednost v povezavi s profesionalno poslovno dejavnostjo;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlagata Mieczysław Edmund Janowski in Wojciech Roszkowski

Predlog spremembe 35
Odstavek 12

12. poziva Komisijo, naj preuči uvedbo pravne podlage v zakonodaji Skupnosti, v skladu s 
katero bi bile prostovoljne organizacije pri nakupih oproščene plačevanja davka na 
dodano vrednost, medtem ko bi bili donatorji oproščeni plačevanja davka na 
donacije za namene, povezane s prostovoljnim delom;

Or. pl
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Maria Petre

Predlog spremembe 36
Odstavek 12

12. poziva Komisijo, naj preuči uvedbo pravne podlage v zakonodaji Skupnosti, v skladu s 
katero bi bile prostovoljne organizacije pri nakupih, namenjenih za uresničevanje 
njihovih ciljev in izvajanje projektov, oproščene plačevanja davka na dodano 
vrednost;

Or. ro

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emmanouil Angelakas

Predlog spremembe 37
Odstavek 13 a (novo)

13a. poziva države članice, naj uvedejo posebne pravice za prostovoljno dejavnost, s 
katerimi se krijejo socialno in zdravstveno zavarovanje, pa tudi stroški 
prostovoljcev;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Petru Filip

Predlog spremembe 38
Odstavek 15 a (novo)

15a. poziva k večji ozaveščenosti ter razvoju posebnih strategij in programov za pomoč 
pri ponovnem spodbujanju prostovoljnih dejavnosti v državah nekdanjega 
komunističnega bloka, kjer se te na splošno povezujejo z dejavnostmi obvezne 
narave, ki se predpisujejo in uveljavljajo prek upravnih ali političnih mehanizmov;

Or. ro
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Emmanouil Angelakas

Predlog spremembe 39
Odstavek 18

18. poziva pomembne lokalne in regionalne interesne skupine, prostovoljne organizacije 
in medije, naj državljanom zagotovijo ustrezne informacije o možnostih za opravljanje 
prostovoljnih dejavnosti, hkrati z ustreznim usposabljanjem, s posebnim poudarkom 
na ranljivejših družbenih skupinah (osebe s posebnimi potrebami, nezaposleni, 
migranti, mladoletniki itd.) in na potrebah oddaljenih in/ali nedostopnih regijah;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emmanouil Angelakas

Predlog spremembe 40
Odstavek 19

19. poziva Komisijo, naj poleg načrta D za demokracijo, dialog in debato vzpostavi še 
načrt V za vrednotenje, potrjevanje in zagotavljanje preglednosti za prostovoljce;
priporoča vzpostavitev evropske zbirke podatkov, ki bo zagotavljala celovite 
podrobnosti o prostovoljnih organizacijah, skupaj z njihovimi posebnimi 
značilnostmi in dejavnostmi; 

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Petru Filip

Predlog spremembe 41
Odstavek 19 a (novo)

19a. poziva vse zainteresirane strani, naj ustrezno ukrepajo za spodbujanje udeležbe 
prostovoljcev pri procesih javnega odločanja, da se izboljša učinkovitost javnih 
institucij pri opravljanju njihovih nalog na lokalni ali centralni ravni, vključno z 
organizacijo volilnih procesov; 

Or. ro
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