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Marian Harkin
Volontärarbetets roll för att bidra till ekonomisk och social sammanhållning
(2007/2149(INI))

Förslag till resolution

Ändringsförslag från Tunne Kelam

Ändringsförslag 1
Beaktandeled 6

– med beaktande av resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar, församlade i rådet, om genomförande av de gemensamma mål som 
gäller ungdomars delaktighet och information till ungdomar i syfte att främja deras 
aktiva europeiska medborgarskap1,

Or. en

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 2
Beaktandeled 7a (nytt)

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Europas demografiska framtid – en 
utmaning som öppnar möjligheter” (KOM(2006)0571),

                                               
1 EUT C 297, 7.12.2006, s. 6.
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Or. en

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 3
Beaktandeled 8a (nytt)

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2007 om företagens sociala ansvar: 
ett nytt partnerskap1,

Or. en

Ändringsförslag från Tunne Kelam

Ändringsförslag 4
Skäl Ba (nytt)

Ba. Volontärarbete är en stark kraft som främjar civilsamhället och också bidrar till 
moralisk och politisk integration av EU-medborgare, vilket i sin tur ökar 
solidariteten – ett av Europeiska unionens grundläggande värden.

Or. en

Ändringsförslag från Petru Filip

Ändringsförslag 5
Skäl D

D. Volontärarbetets viktiga bidrag när det gäller att bygga upp socialt kapital måste 
erkännas. Detta är ett viktigt inslag i program för utveckling av lokalsamhällena i de 
nya medlemsstaterna efter en postkommunistisk övergångsperiod under vilken detta 
inte har uppmärksammats tillräckligt offentligt (enligt rön från ETGACE och 
RE-ETGACE är volontärarbetet betydligt mindre omfattande i postsocialistiska 
länder).

Or. ro

                                               
1 EUT C 301 E, 13.12.2007, s. 45.
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Ändringsförslag från Tunne Kelam

Ändringsförslag 6
Skäl Da (nytt)

Da. Hållbar finansiering, särskilt administrativa anslag, är av avgörande vikt för 
volontärorganisationer och för volontärarbete i allmänhet.

Or. en

Ändringsförslag från Petru Filip

Ändringsförslag 7
Skäl H

H. Volontärarbete bidrar till volontärens personliga och sociala utveckling och har en 
positiv inverkan på människors personliga relationer i samhället.

Or. ro

Ändringsförslag från Marian Harkin

Ändringsförslag 8
Skäl Ha (nytt)

Ha. Europaparlamentet noterar att volontärerna spelar en viktig roll när det gäller att 
nå Lissabonstrategins mål för socioekonomisk sammanhållning, eftersom de bidrar
till finansiell delaktighet genom exempelvis reglerade kreditföreningar och icke 
vinstdrivande ekonomiska kooperativ som drivs och styrs av frivilliga. 

Or. en

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 9
Skäl Ha (nytt)

Ha. Företagens sociala ansvar är både en viktig framgångsfaktor och en grundläggande 
beståndsdel i den europeiska sociala modellen.
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Or. en

Ändringsförslag från Tunne Kelam

Ändringsförslag 10
Skäl J

Berör inte den svenska versionen.

Or. en

Ändringsförslag från Rumiana Jeleva

Ändringsförslag 11
Skäl Ja (nytt)

Ja. Volontärarbete gör att medborgarna blir direkt engagerade i lokal utveckling och 
därmed kan spela en viktig roll när det gäller att främja civilsamhället och 
demokratin, i synnerhet i de nya medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag från Tunne Kelam

Ändringsförslag 12
Skäl K

K. I rådets ovannämnda resolution om genomförande av de gemensamma mål som 
gäller ungdomars delaktighet och information till ungdomar uppmuntrar rådet till 
ökad delaktighet för ungdomar i samhället samt främjande av strukturer för 
demokratiskt inflytande och volontärverksamhet osv.

Or. en
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Ändringsförslag från Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 13
Skäl Ka (nytt)

Ka. De demografiska förändringarna i Europa leder till att antalet potentiella äldre 
volontärer ökar.

Or. en

Ändringsförslag från Emmanouil Angelakas 

Ändringsförslag 14
Punkt 1

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna samt de regionala och lokala 
myndigheterna att erkänna värdet av volontärarbete för att främja social och 
ekonomisk sammanhållning, att arbeta i partnerskap med volontärorganisationer och 
institutioner av social och professionell natur (skolor, universitet, föreningar, 
äldreboenden etc.) och genomföra meningsfulla samråd med volontärsektorn för att 
utarbeta planer och strategier för att erkänna volontärarbetets roll samt värdesätta, 
stödja, underlätta och uppmuntra volontärarbetet. Parlamentet uppmanar också 
medlemsstaterna att skapa en stabil och institutionell ram för icke-statliga 
organisationers deltagande i offentliga överläggningar.

Or. el

Ändringsförslag från Petru Filip

Ändringsförslag 15
Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet uppmanar kommissionens experter att göra en tydligare 
åtskillnad mellan frivilligorganisationer och icke-statliga organisationer, vilkas 
verksamhet inte organiseras på samma frivilliga grund. Parlamentet efterlyser en 
heltäckande undersökning på EU-nivå om den sociala delaktighetens natur, grad 
och inre mekanismer, inklusive frivilligt deltagande och finansiering i detta syfte, 
och att det sjunde ramprogrammet eller andra forskningsprogram med detta syfte
ska prioriteras.

Or. ro
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Ändringsförslag från Tunne Kelam

Ändringsförslag 16
Punkt 2

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna samt de regionala och lokala 
myndigheterna att göra verkliga insatser för att underlätta volontärorganisationers 
tillgång till tillräcklig och hållbar finansiering, både administrativ och 
projektbaserad finansiering, utan alltför mycket pappersarbete och byråkrati, 
samtidigt som den nödvändiga kontrollen av användningen av offentliga medel 
tryggas.

Or. en

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 17
Punkt 2a (ny)

2a. Europaparlamentet uppmanar företag att, som en del av deras sociala ansvar, 
ekonomiskt stödja initiativ som främjar och ökar volontärarbetet.

Or. en

Ändringsförslag från Emmanouil Angelakas

Ändringsförslag 18
Punkt 2a (ny)

2a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de regionala och lokala 
myndigheterna att stödja inrättandet av frivilliga räddningstjänster på alla orter för 
att garantera snabba insatser vid naturkatastrofer och olyckor.

Or. el
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Ändringsförslag från Petru Filip

Ändringsförslag 19
Punkt 5a (ny)

5a. Europaparlamentet stödjer odelat tanken att de potentiella avnämarna till 
frivilligverksamhet utan undantag måste ge sitt presumtiva (eller åtminstone tysta) 
medgivande i fall där uttryckligt medgivande inte kan erhållas av objektiva skäl. 

Or. ro

Ändringsförslag från Emmanouil Angelakas

Ändringsförslag 20
Punkt 6

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda insatser för att inrätta ett 
system för all finansiering som innebär att volontärverksamhet erkänns som ett bidrag 
till delfinansiering av projekt och utforma mekanismer med vilka volontärverksamhet 
kan kostnadsberäknas på lämpligt sätt. Parlamentet välkomnar det arbete som några av 
kommissionens generaldirektorat har utfört för att förbättra inställningen till 
utnyttjandet av volontärverksamhet som ett sätt att bidra till finansieringen av 
EU-stödda projekt. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att med hjälp av 
incitament stödja och främja privat finansiering till volontärsektorn.

Or. el

Ändringsförslag från Maria Petre

Ändringsförslag 21
Punkt 6

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda insatser för att inrätta ett 
system för all finansiering som innebär att volontärverksamhet erkänns som ett bidrag 
till delfinansiering av projekt och utforma mekanismer med vilka volontärverksamhet 
kan kostnadsberäknas på lämpligt sätt. Parlamentet välkomnar det arbete som några av 
kommissionens generaldirektorat har utfört för att göra inställningen till utnyttjandet 
av volontärverksamhet som ett sätt att bidra till finansieringen av EU-stödda projekt 
mer flexibel.

Or. ro
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Ändringsförslag från Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 22
Punkt 7

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja möjligheterna för äldre 
volontärer och att utarbeta ett program för aktiva seniorer för det ökande antalet 
seniorer med lång erfarenhet som är beredda att bli volontärer som kan genomföras 
parallellt med och komplettera programmet ”Aktiv ungdom” och vidare stödja 
särskilda program för att främja volontärverksamhet över generationsgränserna och 
mentorskap.

Or. en

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 23
Punkt 7a (ny)

7a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja och 
utarbeta projekt som bidrar till att nå millenniemålen genom internationell 
volontärverksamhet. Parlamentet fäster särskild vikt vid utbytesprogram för 
volontärer.

Or. de

Ändringsförslag från Emmanouil Angelakas

Ändringsförslag 24
Punkt 7a (ny)

7a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i fråga om volontärverksamhet i 
allmänhet betona att det är mycket viktigt att organisera volontärarbetet så att det är 
i linje med och förenligt med familje- och yrkesliv.

Or. el
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Ändringsförslag från Rumiana Jeleva

Ändringsförslag 25
Punkt 8a (ny)

8a. Europaparlamentet påpekar att de nya medlemsstaterna ofta saknar den erfarenhet 
och den organisatoriska ram som fordras för att utforma väl fungerande 
volontärsystem och uppmanar kommissionen att införa stödprogram för att skapa 
effektivare system för samarbete och nätverkande mellan de olika lokala och 
regionala volontärorganisationerna.

Or. en

Ändringsförslag från Petru Filip

Ändringsförslag 26
Punkt 8a (ny)

8a. Europaparlamentet uppmanar berörda parter att stödja initiativ från privata 
operatörers sida att uppmuntra volontärverksamhet i samband med politiska 
åtgärder med socialt ansvar och aktivt sökande efter sätt att uppmuntra stöd till 
volontärarbete från den ekonomiska sektorn.

Or. ro

Ändringsförslag från Tunne Kelam

Ändringsförslag 27
Punkt 9

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka erkännandet av volontärarbete 
som en verksamhet för att förvärva kunskaper och färdigheter genom EUROPASS, 
men att samtidigt se till att volontärarbete inte betraktas som något som ersätter den 
formella utbildningen utan endast som ett komplement till denna. Parlamentet 
uppmanar även kommissionen att undersöka utvecklingen av ett gemensamt system 
och språk där nationella/lokala verktyg kan förbättra volontärers rörlighet.

Or. en
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Ändringsförslag från Rumiana Jeleva

Ändringsförslag 28
Punkt 10

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att undersöka 
möjligheterna att anta en europeisk stadga för volontärer för att fastställa 
volontärorganisationernas roll, rättigheter och ansvar och föreslår att man samtidigt 
inrättar en databas med bästa metoder för att tillhandahålla användbara riktlinjer 
till EU- och icke EU-länder som vill förbättra sina volontärsystem.

Or. en

Ändringsförslag från Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ändringsförslag 29
Punkt 10

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att undersöka 
möjligheterna att anta en europeisk stadga för volontärer för att fastställa 
volontärorganisationernas roll och volontärernas rättigheter och ansvar, där hänsyn 
också tas till att dessa måste ha erforderliga försäkringar när de utför sitt 
volontärarbete.

Or. pl

Ändringsförslag från Emmanouil Angelakas

Ändringsförslag 30
Punkt 10

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att undersöka 
möjligheterna att anta en europeisk stadga för volontärer för att fastställa 
volontärorganisationernas roll, rättigheter och ansvar. Parlamentet rekommenderar 
att en årlig resultattavla införs för att bedöma volontärarbete, uppdelad per 
medlemsstat, sektor och organisation.

Or. el
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Ändringsförslag från Tunne Kelam

Ändringsförslag 31
Punkt 10

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att undersöka 
fördröjningen i fråga om att anta en europeisk stadga för volontärer för att fastställa 
volontärorganisationernas roll, rättigheter och ansvar.

Or. en

Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 32
Punkt 10a (ny)

10a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att se till att 
volontärverksamhet inte påverkas negativt av behovet att erhålla försäkringar för 
den.

Or. en

Ändringsförslag från Tunne Kelam

Ändringsförslag 33
Punkt 11

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna samt de regionala och 
lokala myndigheterna att främja volontärarbete genom utbildning på alla nivåer, 
däribland möjligheten att ägna sig åt volontärarbete i ett tidigt skede av 
utbildningssystemet så att det betraktas som ett normalt bidrag till samhällslivet, och 
även att fortsätta att främja sådan verksamhet i takt med att studenterna blir äldre, till 
exempel på en tredje nivå för att underlätta praktik där de studerande som en del av 
examensutbildningen arbetar tillsammans med volontärorganisationer/grupper från 
civilsamhället inom ramen för en partnerskapsmodell, samt att uppmuntra samverkan 
mellan volontärsektorn och utbildningssektorn på alla nivåer och att erkänna 
utbildning i volontärverksamhet som en del av livslångt lärande.

Or. en
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Ändringsförslag från Emmanouil Angelakas

Ändringsförslag 34
Punkt 11a (ny)

11a. Europaparlamentet betonar starkt vikten av volontärarbete på arbetstid för att 
förbättra livskvaliteten på lokal nivå, uppmuntra självhjälp för att lösa lokala 
problem, underlätta överförande av kunskap och färdigheter från företagen i den 
privata till den offentliga sektorn och hjälpa lokala samhällen att nå mognad. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna för att 
etablera volontärarbete på arbetstid som ett mervärde i professionell 
affärsverksamhet.

Or. el

Ändringsförslag från Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Ändringsförslag 35
Punkt 12

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna att införa en 
rättslig grund i gemenskapsrätten, varigenom volontärorganisationer kan bli 
momsbefriade vid inköp och bidragsgivarna befriade från skatt på donationer som 
har med volontärarbete att göra.

Or. pl

Ändringsförslag från Maria Petre

Ändringsförslag 36
Punkt 12

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna att införa en 
rättslig grund i gemenskapsrätten, varigenom volontärorganisationer kan bli 
momsbefriade vid inköp som görs för att nå deras mål och för organiserade projekt.

Or. ro
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Ändringsförslag från Emmanouil Angelakas

Ändringsförslag 37
Punkt 13a (ny)

13a. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa nationella stadgor för 
volontärarbete som omfattar social- och sjukförsäkringar och volontärernas utlägg.

Or. el

Ändringsförslag från Petru Filip

Ändringsförslag 38
Punkt 15a (ny)

15a. Europaparlamentet efterlyser större medvetenhet och att särskilda strategier och 
program utarbetas för att bidra till att återigen stimulera till volontärarbete i 
länderna i det före detta kommunistblocket, där detta i allmänhet har kommit att 
förknippas med obligatoriska åtgärder som styrs och genomdrivs med hjälp av 
administrativa eller politiska mekanismer.

Or. ro

Ändringsförslag från Emmanouil Angelakas

Ändringsförslag 39
Punkt 18

18. Europaparlamentet uppmanar viktiga lokala och regionala intressenter, 
volontärorganisationer och media att förse medborgarna med lämplig information 
om möjligheterna att arbeta som volontär tillsammans med lämplig utbildning med 
särskild betoning på de mer utsatta delarna av samhället (människor med särskilda 
behov, arbetslösa, invandrare, ungdomar etc.) och de behov som avlägsna och/eller 
otillgängliga regioner har.

Or. el
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Ändringsförslag från Emmanouil Angelakas

Ändringsförslag 40
Punkt 19

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att komplettera Plan D för dialog, debatt 
och demokrati genom att inrätta en Plan V för att värdera, värdesätta och garantera 
visibilitet för volontärer. Parlamentet rekommenderar att det upprättas en europeisk 
databas med fullständig information om volontärorganisationer, tillsammans med 
deras utmärkande drag och verksamhet.

Or. el

Ändringsförslag från Petru Filip

Ändringsförslag 41
Punkt 19a (ny)

19a. Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter att vidta lämpliga åtgärder för att 
främja volontärers deltagande i den offentliga beslutsprocessen i syfte att få de 
offentliga institutionerna att på ett mer effektivt sätt utföra sina uppgifter på lokal 
och central nivå, inklusive organiserandet av valförfaranden.

Or. ro
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