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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ролята на доброволческата дейност и приноса й за икономическо и 
социално сближаване
(2007/2149(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Четвъртия доклад за икономическото и социално сближаване 
(COM(2007)0273),

– като взе предвид Решение № 1904/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. относно създаване на програмата „Европа за гражданите“ за 
периода 2007-2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство1,

– като взе предвид Решение № 1719/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 15 ноември 2006 г. за създаване на програма „Младежта в действие“ за периода 
2007-2013 г.2,

– като взе предвид Решение 2006/144/ЕО на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно 
стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони (период на 
програмиране от 2007 г. до 2013 г.)3,

– като взе предвид Решение 2006/702/ЕО на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно 
стратегическите насоки на Общността за сближаване4,

– като взе предвид Резолюция 2003/C 295/04 на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно 
общите цели за участие на младите хора и информация за тях5,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Подпомагане на 
пълноценното участие на младите хора в образованието, трудовата дейност и 
обществото“ (COM(2007)0498),

– като взе предвид Препоръка 2001/613/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
10 юли 2001 г. относно мобилността в рамките на Общността на студенти, учащи, 
доброволци, учители и инструктори6,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите относно приноса на 
доброволческата дейност за икономическото и социално сближаване (CdR xxx/08),

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
относно доброволческата дейност: нейната роля и въздействие върху европейското 
общество (SOC/243, CESE 1575/2006),

                                               
1 OВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 32.
2 OВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 30.
3 OВ L 55, 25.2.2006 г., стр. 20.
4 OВ L 291, 21.10.2006 г., стр. 11.
5 OВ C 295, 5.12.2003 г., стр. 6.
6 OВ L 215, 9.8.2001 г., стр. 30.
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– като взе предвид становището на Комитета на регионите относно ролята на 
доброволческите организации — принос за европейското общество (CdR 306/97)1,

– като взе предвид членове 158 и 159 от Договора за създаване на Европейската 
общност,

– като взе предвид член 45 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A6-0000/2008),

A. като има предвид, че по достоверни прогнози над 100 милиона граждани на ЕС 
осъществяват доброволческа дейност2,

Б. като има предвид първоначалните констатации по прилагането на Наръчника на 
ООН за организациите с нестопанска цел (ОНЦ) за това, че икономическият принос 
на ОНЦ средно възлиза на 5 % от БВП и че дори според занижената оценка времето, 
изработено от доброволци, възлиза на повече от четвърт от тази цифра3, 

В. като има предвид, че неотдавнашно проучване на европейски организации, 
включващи доброволческа дейност, показа високо равнище на добавена стойност: 
за всяко 1 евро, което организациите са изхарчили за подпомагане на доброволците, 
са получили средна възвръщаемост на стойност между 3 и 8 евро4,

Г. като има предвид, че е необходимо да се признае напълно много съществения 
принос на доброволческата дейност за изграждането на социалния капитал, 

Д. като има предвид, че в неотдавнашния доклад на Европейската фондация за 
подобряване на условията за живот и труд (Eurofound) се отбелязва фактът, че 
социалният капитал е ключов елемент в стремежа за разработване на политики за 
насърчаване на икономическото развитие на селските райони5,

Е. като има предвид, че в неотдавнашно проучване за успешна програма Urban в 
Орхус основният акцент се поставя върху обстоятелството, че местните граждани и 
доброволческите усилия са от съществено значение за успешното изпълнение на 
програмата6,

Ж. като има предвид, че е налице не само измерима икономическа стойност, с която се 
свързва доброволческата дейност, но е възможно да се реализират значителни 
икономии за обществените услуги, и като има предвид в този контекст значението 
на това да се гарантира, че доброволческата дейност е допълнение към 
предоставяното чрез обществените услуги и не следва да се използва като техен 

                                               
1 OВ C 180, 11.6.1998 г., стр. 57.
2 Eurobarometer Report. „Social Reality Stocktaking“ (февруари 2007 г.)
3 John Hopkins University Report, „Measuring Civil Society and Volunteering“. Септември, 2007. 
www.jhu.edu/ccss
4 Volunteering works", Institute for volunteering research and volunteering. Англия, септември 2007 г.
5 Вж. Mandl, I., Oberholzner, T.,  & Dörflinger, C. Европейска фондация за подобряване на условията на 
живот и труд. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf
6 Vestergaard Poulsen, L. "From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community" English Summary.
Програма Urban II в Орхус 2002-2007 г.
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заместител, 

З. като има предвид, че доброволческата дейност допринася за личностното и 
социално развитие на доброволците и има положително въздействие върху 
общността, 

И. като има предвид, че е налице връзка между доброволческата дейност и 
устойчивото развитие,

Й. като има предвид, че е от значение да се насърчават и подпомагат най-добрите 
практики на управление на доброволческата дейност сред организациите, 
включващи доброволческа дейност,

К. като има предвид, че в цитираната по-горе Резолюция 2003/C 295/04 на Съвета, 
Съветът насърчава младите хора към по-голямо участие в гражданския живот, 
структурите за участие, доброволния труд и др.,

Л. като има предвид, че доброволческата дейност може да окаже положително 
въздействие върху здравето на населението1; като има предвид, че това 
здравословно благотворно въздействие може да се разпростре върху всички 
възрасти и да изиграе превантивна роля по отношение на физическите и душевни 
заболявания,

М. като има предвид, че доброволческата дейност може да изиграе определена роля в 
укрепването на инициативите за местно развитие и в улесняването на успешното 
прилагане на редица инициативи, финансирани със средства на ЕС, като програма 
LEADER, INTERREG и програма PEACE,

1. Насърчава държавите-членки, регионалните и местни органи да признаят 
стойността на доброволческата дейност за насърчаване на социалното и 
икономическо сближаване; освен това насърчава работата в партньорство с
доброволческите организации и, след сериозни консултации с доброволческия 
сектор, разработването на планове и стратегии с оглед признаване, оценяване, 
подпомагане, улесняване и насърчаване на доброволчеството;

2. Призовава държавите-членки, регионалните и местни органи да положат реални 
усилия за улесняване на достъпа на доброволческите организации до финансиране 
без прекомерно попълване на формуляри, формалности или бюрокрация, като в 
същото време се поддържа необходимият контрол върху разходването на 
обществените средства;

3. Насочва вниманието на Комисията към факта, че принципите на партньорството, 
застъпени както в стратегическите насоки на Общността за развитие на селските 
региони (период на планиране от 2007 г. до 2013 г.), така и в стратегическите 
насоки на Общността за сближаването, не винаги са били спазвани на национално 

                                               
1 Вж. The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research (Corporation for National and 
Community Service, 2007 г.)
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равнище1, и във връзка с това призовава Комисията да предприеме подходящите 
административни и институционални стъпки, за да гарантира, че нейните политики, 
процедури и протоколи действително се спазват и прилагат по време на 
консултациите, преговорите и последващите операции, свързани със структурните
фондове;

4. Препоръчва всички държави-членки да съставят редовни „сателитни отчети“ на 
ОНЦ и призовава за включването на доброволческия труд в тези „сателитни отчети“
с оглед на това лицата, отговарящи за изработването на политиките, да имат 
предвид ОНЦ при формирането им; освен това настоява за оценка на средствата за 
включване на доброволческата дейност като специфична категория в 
статистическите отчети на ЕВРОСТАТ;

5. Решително подкрепя позицията, че доброволчеството и доброволческата дейност не 
следва да заемат мястото на възмездния труд;

6. Призовава Комисията да работи в насока към изграждане на система за всички 
фондове, при които доброволната дейност се признава като принос към проекти, 
свързани със съфинансиране, както и да изработи механизми, чрез които 
доброволната дейност да бъде включена по подходящ начин в осчетоводяването на 
разходите; приветства усилията на определени генерални дирекции на Комисията да 
приемат подход на по-голямо разбиране към използването на доброволната дейност 
като средство да се отговори на изискванията за финансиране по проекти, 
финансирани със средства на ЕС;

7. Призовава Комисията да насърчава възможности за по-възрастните доброволци, 
като използва програми, които могат да функционират успоредно и да допълват
програма „Младежта в действие“, както и да насърчава конкретни програми с оглед 
стимулиране на доброволческа дейност между поколенията;

8. Насърчава държавите-членки да стимулират доброволческата дейност във всички 
общности – както реални, така и виртуални, като например семейно доброволчество 
или доброволчество сред маргинализирани групи или групи, които може да не 
осъществяват традиционно доброволческа дейност;

9. Призовава Комисията да засили признанието на доброволчеството като дейност за 
придобиване на знания и умения посредством YOUTHPASS, като в същото време 
гарантира, че на доброволчеството не се гледа като на придатък към официалното 
обучение, а като на допълнение към него; освен това призовава за проучване на 
разработването на обща рамка и език, на който националните/местни инструменти 
оперират с оглед засилване на мобилността на доброволците;

10. Призовава Комисията и държавите-членки да проучат приемането на Европейска 
харта за доброволци, с която да се определи ролята на доброволческите 
организации, включително техните права и отговорности;

                                               
1 Вж. Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds. Европейска служба за граждански 
действия (ECAS). Ноември, 2004 г.
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11. Призовава Комисията, държавите-членки, както и регионалните и местни органи, да 
насърчават доброволчеството чрез образованието на всички равнища, като създават 
възможност за доброволческа дейност на ранен етап в образователната система с 
оглед на това тази дейност да се възприема като обичаен принос към живота на 
Общността; да продължават да насърчават подобна дейност и когато учениците 
пораснат, например на третото ниво, с оглед улесняване на „обучението чрез 
служба“, където учениците работят с доброволчески/общностни групи в модел на 
партньорство като част от тяхната дипломна/образователна програма с цел 
насърчаване на връзките между доброволческия сектор и образователния сектор на 
всички равнища и насърчаване на доброволчеството като част от обучението през 
целия живот;

12. Призовава Комисията да проучи въпроса за създаване на правно основание в 
общностното право, чрез което доброволческите организации да бъдат освободени 
от заплащане на ДДС върху осъществяваните от тях покупки;

13. Призовава държавите-членки, при спазване на принципа на субсидиарност, да 
изградят устойчива доброволческа инфраструктура, която да се занимава с въпроси 
като основното финансиране за доброволческите организации;

14. Препоръчва 2011 година да бъде обявена за Европейска година на 
доброволчеството;

15. Признава различията в доброволчеството в държавите-членки, но насърчава 
държавите-членки, регионалните и местни органи по възможност да се учат една от 
друга чрез обмен на най-добри практики на всички равнища;

16. Препоръчва насърчаването на трансгранични доброволчески проекти;

17. Призовава Европейската комисия да включи въпроса за съотношението 
„доброволец-доброжелателство“ във всички области на политиката и 
законодателството;

18. Призовава съответните заинтересовани страни да предоставят адекватна 
информация на гражданите за възможностите за доброволческа дейност;

19. Настойчиво приканва Комисията, наред с „План Д: за демокрация, диалог и 
дебати“, да създаде „План V: за оценяване, утвърждаване и гарантиране на 
видимост за доброволците“;

20. Изисква Комисията да преразгледа визовата си политика за участници, които не са 
от ЕС, в признати доброволчески програми на ЕС с оглед въвеждане на по-
либерален визов режим, по-специално по отношение на доброволците от съседните 
на ЕС държави;

21. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален 
комитет.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Introduction

Volunteering makes an invaluable contribution to society. Involvement in Voluntary activities 
is a tangible expression of participatory democracy and there is a strong link between 
volunteering and active citizenship.

Most voluntary activity takes place at a local or regional level and partnership is a key 
instrument in ensuring the meaningful involvement of voluntary groups. The synergies 
created by genuine partnership add real value to all outcomes. Indeed the principle of 
partnership is very clearly articulated in the Regulation laying down the general provisions on 
the ERDF, ESF and Cohesion Fund.1

At local / regional level, voluntary activity facilitates the involvement of local actors who 
become empowered through participation involvement and action. This empowerment 
enhances self confidence and motivation and in a regional context can contribute significantly 
to a regional identity.

At national level this empowerment can shift the relationship between the citizen and the state 
from that of a client - patron situation to one where citizens through collective action have a 
meaningful role to play in making a positive contribution to the life of the Community. It is 
worth noting that such outcomes while generally seen as positive are not always welcomed by 
those 'in authority'. There are a number of reasons for this not least the fact that participatory 
procedures can be viewed as challenging the status quo and can sometimes prove 
inconvenient. A recent study by ECAS (European Citizen Action Service) on the involvement 
of civil society organisations in eight new Member States illustrates that the situation 
regarding partnership is unsatisfactory.2 This 'Illusion of Inclusion'3 needs to be addressed if 
the partnership principle as supported by all EU institutions is to be respected. Indeed, the 
White Paper on European Governance4 advocates "a stronger engagement of people and grass 
root organisations in local democracy" in a multilevel partnership.5 For many people 
participation in a voluntary organisation may be their only experience of democratic processes 
outside of the normal electorate framework6 and the relevant authorities should facilitate this 
involvement.
According to the Commission communication on promoting the role of voluntary 
organisations it is estimated that in the EU. 15 between one third and a half of the population 

                                               
1 Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down the general provisions on the European 
Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) 
No 1260/1999. Article 9. OJ L 210, 11.7.2006, p. 38.
2 See Harvey, B. July 2004. 'The illusion of inclusion' Access by NGOs to the structural funds in the new 
member states of eastern and central Europe. Report for the European Action Service.
3 See Harvey, B. July 2004. 'The illusion of inclusion' Access by NGOs to the structural funds in the new 
member states of eastern and central Europe. Report for the European Action Service.
4 See the Commission's White Paper on European Governance COM(2001) 428 final, Brussels, 25.7.2001. p. 11, 
3.1.
5 Harvey, B. July 2004. 'The illusion of inclusion' Access by NGOs to the structural funds in the new member 
states of eastern and central Europe. Report for the European Action Service. 
6 See Communication from the Commission on promoting the role of voluntary organisations and foundations in 
Europe. (1997)
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are involved in some type of voluntary activity1, and while numbers and types of activity vary 
in different countries there are in excess of 100 million citizens engaged in voluntary activity 
in the EU 27 2. Therefore at a European level the promotion of volunteering through 
Community policies, the support of voluntary action using European funds, and the 
recognition of and commitment to voluntary activity at European level will help to establish 
direct links between citizens, their communities and the EU. 

One of our greatest challenges is to manage the process of globalisation in particular where 
citizens perceive that decisions affecting their future are taken at a distance from them and 
where there is a sense of having little or no control over unfolding global events. Volunteering 
can be viewed as an antidote to some of the negative effects of globalisation where citizens 
are not simply consumers but where they can act as a catalyst for change by influencing local 
action to improve their economic circumstance and improve the quality of life of their 
community. In doing so they can promote a sense of place and a sense of connectedness. 
Equally, volunteers can add value to the positive impacts of globalisation e.g. by engaging in 
e-volunteering or virtual volunteering. Virtual volunteering means volunteer tasks completed 
in whole or in part via the internet. It permits voluntary action by those who because of time
constraints, personal preference, a disability or home based obligations are unable or
unwilling to volunteer on site. Volunteers who travel abroad to volunteer contribute 
significantly to intercultural dialogue and understanding as do immigrants who volunteer in 
their "new" community.

At a personal level, volunteering promotes a sense of personal worth alongside a sense of 
connectedness to others. Volunteering is perhaps our most sustainable form of renewable 
energy. 

Definition

For the purpose of this report I will define volunteering using the following criteria:
1) Volunteering is not undertaken for financial reward, i.e. it is unpaid
2) It is undertaken of one's own free will
3) It brings benefit to a third party outside the circle of family and friends
4) It is open to all
There are a number of different types of volunteering and these broadly include mutual and or 
self help, philanthropy or service to others, campaigning and advocacy and participation and 
self governance.3

The European Voluntary Service E.V.S. is a particular type of voluntary service and is 
promoted by the European Commission under the 'Youth in Action Programme 2007-2013'. 
This allows young people the opportunity to express their personal commitment through 
unpaid and full time voluntary activities in a foreign country within or outside the EU. 

Social Capital 

In very many, although not all cases, volunteering plays a significant role in the creation of 
                                               
1 See Communication from the Commission on promoting the role of voluntary organisations and foundations in 
Europe. (1997). p. 4. 
2  See Eurobarometer Report. "Social Reality Stocktaking" (February 2007) 
3 Measuring volunteering, A Practical Toolkit. Independent Sector and United Nations Volunteers.
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Social Capital. Volunteering often acts as the catalyst for associational activities and hence 
the building of social capital particularly in rural or economically deprived areas. Social 
Capital is difficult to define, but it certainly includes the following elements, trust, co-
operation and sharing, social networks, participation in shared norms of behaviour, a sense of 
commitment and belonging. Social Capital is a latent resource residing in the relationships 
within and among groups. 

The document Social Capital - 'The Missing Link' notes that "natural capital, physical or 
produced capital and human capital have traditionally been seen as constituting the wealth of 
nations and forming the basis for economic growth and development. It has now become 
recognised that these three types of capital determine only partially the process of economic 
growth because they overlook the way in which the economic actors interact and organize 
themselves to generate growth and development. The missing link is Social Capital" 1

Various studies have shown that volunteering as an integral part of Social Capital plays an 
important role in reducing economic disparities. 2 In particular a study entitled 'Social Capital 
in the European Values Study Surveys'3 draws the conclusion that "Social Capital in terms of 
active volunteering work is positively linked to regional economic growth". Similarly, 'A 
survey of socio-economic disparities between the regions of the EU.' by Daniel Moucque4

makes the point that Social Capital is an important factor in reducing regional disparities. 

Contribution of Volunteering to Economic Cohesion

Volunteering supports the Lisbon Objectives by:-

1) Promoting employability
Volunteering plays an important role in gaining skills, and improving the employability of the 
volunteer. Volunteers gain a very wide range of skills and competences. According to the 
Commission in its most recent communication on promoting young peoples full participation 
in education, employment and society5, voluntary activities provide a valuable non formal 
learning experience which enables young people to acquire skills and facilitate their transition 
from education to employment. Furthermore the spring European Council 2005 concluded 
that "greater ownership of the objectives of the new Lisbon Agenda on the ground was 
necessary involving regional and local actors and social partners" It also reiterated that the 
Strategic Guidelines6 recognise the importance of this involvement. It is important to note that 
while volunteering is an important instrument to promote employability, it must not be 
                                               
1 Grootaert, C. "Social Capital: The Missing Link". Social Capital Initiative Working Paper No. 3. The World 
Bank (April 1998). 
2 See Zak and Knack - Trust and Growth.
     See Fukuyama's Study on Trust, (1995)
     See Knack and Keefer (1995,1997) Paper on Social Capital.
     See Sonja Mikkelsen, Manager, Urban programme II Aarhus, Denmark "A model for developing 
deprived neighbourhoods.
3  See Van Schaik, Tilburg University. "Social Capital in the European Values Study Surveys".
4 Daniel Moucque is with Directorate General for Regional Policies at the European Commission. He was editor 
of the sixth periodic report and one of the co-authors of the First Cohesion Report.
5 COM(2007)498
6 Council Decision No 2006/702/EC of 6 October 2006 on Community strategic guidelines on cohesion. Recital 
No. (7). OJ L291/12
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exploited as an alternative employment measure. Volunteering is also a means of life long 
learning.

Through volunteering the most vulnerable groups in society are empowered to transform their 
lives, get actively involved in society and through acquired skills and competences, get access 
to better paid jobs or find a path back to education. 

2) Promoting social inclusion
As an informal and non-formal learning experience volunteering offers real opportunities to 
those excluded from the formal education system and also the long term unemployed.
Available research data suggests that people who have been involved in volunteering are less 
likely to be unemployed.1 Given that nearly one- in- six young people in the EU are early 
school leavers and one- in- four young adults(ages 25-29) has not completed upper secondary 
education level,2 the skills obtained by volunteers can prove to be extremely valuable in 
accessing employment and promoting social inclusion.

The Economic Value of Volunteering

According to the John Hopkins University Report, 'Measuring Civil Society and
Volunteering', released on September 25th 2007,3 the Non Profit Institutions N.P.I sector 
contributes about as much to gross domestic product in a wide range of countries as do the 
construction and finance industries and twice as much as the utilities industry. This means that 
it accounts for 5-7% of the GDP in the countries surveyed. These findings emerge from data 
generated by official statistical agencies in eight countries, (Australia, Belgium, Canada, the 
Czech Republic, France, Japan, New Zealand and the United States). It is worth noting that 
twenty additional countries, both developed and developing, have committed to issuing these 
satellite accounts and a number of others are about to begin implementation. This clearly 
indicates that more and more countries are recognising the importance of including 
volunteering in their National Accounts.

Contribution of Volunteering to Social Cohesion. 

Volunteering plays a major role in promoting social cohesion. At a European level 
volunteering translates European Values such as solidarity, social cohesion and inclusiveness 
into practice. Engagement in volunteering enables people to regain a sense of purpose and 
responsibility and structure in their lives. 

Volunteering across the generations. 
Volunteering increases the connectedness of young people to their community By handing 
back responsibility to young people - it allows young people to do something for themselves.. 
Older people who volunteer can make a contribution drawing on their experience and 
expertise. Due to demographic changes, elder volunteering is a huge untapped resource 
residing in our communities. When young people and older people engage in local activities 

                                               
1 Final Report CEV General Assembly 23.03.07. (Paris, France) 
2 COM(2007) 498
3 John Hopkins University Report, 'Measuring Civil Society and Volunteering'. September, 2007. 
www.jhu.edu/ccss
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volunteering is a means of bringing the generations together, where they can learn from one 
another and enhance mutual understanding. 

Volunteering in divided societies.

In Northern Ireland volunteers in many cases supported by PEACE or INTEREG funding 
have played a key role in reconciliation and peace building. Volunteers from different social 
and political traditions and religious backgrounds have worked together on concrete projects 
and through these activities have helped to rebuild bonds of trust between divided 
communities. Similar outcomes have occurred in Cyprus and the Baltic States. 

Volunteering can promote integration and intercultural dialogue. 

Volunteering facilitates migrants and third country nationals to become involved in local 
communities. It also facilitates intercultural dialogue and exchange of experience and can also 
be an instrument whereby young people who volunteer abroad gain a positive experience of 
diversity and therefore contribute to the prevention of discrimination and prejudice.

Volunteers contribute directly to cultural development.

Voluntary activity ensures an increased number of opportunities for cultural expression and 
participation. 

Final Comment

In the Parliament our role should be to add value where possible to the good work already 
underway in Member States. We need to ensure that Community policies, procedures etc are 
observed to create the synergies that will give added value. 

We should encourage the development of civil society and of participative democracy thereby 
facilitating citizens to become part of that process and consequently giving real meaning to 
the aim of bringing Europe closer to its citizens. The promotion, support and facilitation of 
volunteering and voluntary action, accompanied by the growth of social capital will prove to 
be an invaluable tool in achieving those outcomes.
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