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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-irwol tal-volontarjat fil-kontribuzzjoni għal koeżjoni ekonomika u soċjali
(2007/2149(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Raba’ Rapport dwar il-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali 
(COM(2007)0273),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-12 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi għall-perjodu 2007-2013 il-programm L-Ewropa 
għaċ-Ċittadini (Europe for Citizens) biex tiġi promossa ċittadinza Ewropea attiva1,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1719/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal- 15 ta' Novembru 2006 li tistabbilixxi l-programm Żgħażagħ fl-Azzjoni għall-perijodu 
2007 sa l-20132,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/144/KE ta' l- 20 ta' Frar 2006 dwar il-linji 
gwida strateġiċi Komunitarji għall-iżvilupp rurali (Perjodu ta' programmazzjoni 2007 sa l-
2013)3,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/702/KE tas-6 ta’ Ottubru 2006 dwar il-linji 
gwida strateġiċi tal-Komunità dwar il-koeżjoni4,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill 2003/C 295/04 tal-25 ta’ Novembru 2003 
dwar l-objettivi komuni għall-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ u l-informazzjoni għalihom5,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu “Il-promozzjoni tal-
parteċipazzjoni sħiħa taż-żgħażagħ fl-edukazzjoni, fl-impjiegi u fis-soċjetà” 
(COM(2007)0498),

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni 2001/613/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ta’ l-10 ta’ Lulju 2001 dwar il-mobilità fi ħdan il-Komunità għall-istudenti, persuni li 
jkunu għaddejjin minn taħriġ, voluntiera, għalliema u għal dawk li jħarrġu lill-oħrajn6,

– wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar il-kontribut tal-volontarjat 
għall-koeżjoni ekonomika u soċjali (CdR xxx/08),

– wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-Attività 
Volontarja: l-irwol tagħha fis-soċjetà Ewropea u l-impatt tagħha (SOC/243, CESE 
1575/2006),

– wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-irwol ta’ l-organizzazzjonijiet 
  

1 ĠU L 378, 27.12.2006, p. 32.
2 ĠU L 327, 24.11.2006, p. 30.
3 ĠU L 55, 25.2.2006, p. 20.
4 ĠU L 291, 21.10.2006, p. 11.
5 ĠU C 295, 5.12.2003, p. 6.
6 ĠU L 215, 9.8.2001, p. 30.
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volontarji - kontribut lejn soċjetà Ewropea (CdR 306/97)7,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 158 u 159 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6-0000/2008),

A. billi huwa stmat b’mod ta’ min joqgħod fuqu li hemm aktar minn 100 miljun ċittadin ta’ l-
UE li jagħmlu volontarjat8,

B. billi l-ewwel sejbiet mill-implimentazzjoni tal-Manwal tan-NU fuq l-Istituzzjonijiet li Ma 
Jagħmlux Qligħ (N.P.I's) li l-kontribut ekonomiku ta’ l-Istituzzjonijiet li Ma Jagħmlux 
Qliegħ u li anke meta stmati b'mod konservattiv il-ħin mogħti għall-volontarjat jgħodd 
għal aktar minn kwar ta' din il-figura9, 

C. billi studju riċenti ta’ organizzazzjonijiet li jinvolvu l-voluntiera madwar l-Ewropa kollha 
wera livell għoli ta’ valur miżjud: għal kull EUR 1 li nefqu l-organizzazzjonijiet fl-appoġġ 
għall-voluntiera, dawn l-organizzazzjonijiet irċevew ritorn medju għall-valur ta' bejn EUR 
3 u EUR 810,

D. billi l-kontribut sinjifikanti ħafna tal-volontarjat fil-bini tal-Kapital Soċjali jeħtieġ li jiġi 
rikonoxxut għal kollox,  

E. billi r-Rapport riċenti mill-‘Eurofound’ identifika l-fatt li l-Kapital Soċjali huwa element 
essenzjali meta wieħed ikun qed ifittex li jiżviluppa politiki biex jitrawwam l-iżvilupp 
ekonomiku rurali11,

F. billi studju riċenti fuq Programm Urban li għamel suċċess b'Aarhus jagħmilha ċara li ċ-
ċittadini lokali u l-isforz volontarju kienu kruċjali biex l-implimentazzjoni tal-programm 
tkun suċċess12,

G. billi mhux biss hemm valur ekonomiku li jista’ jiġi mkejjel marbut mal-volontarjat iżda 
jista’ jkun hemm iffrankar sinjifikanti għas-servizzi pubbliċi, u billi f’dan il-kuntest l-
importanza li jiġi żgurat li l-attività volontarja hija addizzjonali għal dak li hu pprovdut 
mis-servizzi pubbliċi u m'għandhiex tintuża bħala sostituzzjoni ta' dawn l-istess servizzi, 

H. billi l-volontarjat jikkontribwixxi għall-iżvilupp personali u soċjali tal-persuna volontarja 
u għandu impatt pożittiv fuq il-komunità, 

  
7 ĠU C 180, 11.6.1998, p. 57
8 Rapport ta’ l-Ewrobarometru. "Rendikont tar-Realtà Soċjali" (Frar 2007)
9 Rapport ta’ l-Università John Hopkins,  'Measuring Civil Society and Volunteering' (‘It-Tikjil tas-Soċjetà Ċivili 
u l-Volontarjat’). Settembru, 2007. www.jhu.edu/ccss
10 “Volunteering works” (“Il-volontarjat jaħdem"), Istitut għar-riċerka fil-volontarjat u l-volontarjat. L-Ingilterra, 
Settembru 2007
11 Ara Mandl, I.,  Oberholzner, T.,  & Dörflinger, C. Fondazzjoni Ewropea għall-Kundizzjonijiet ta’ l-Għajxien u 
tax-Xogħol.  http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf
12 Vestergaard Poulsen, L. "From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community" (“Minn Kwartieri 
Imċaħħad għal Komunità Sostenibbli”) Taqsira bl-Ingliż.  Il-Programm Urban II f’Aarhus 2002-2007. 
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I. billi hemm rabta bejn il-volontarjat u l-iżvilupp sostenibbli,

J. billi huwa importanti li jiġu promossi u appoġġjati l-Aħjar Prattiki ta’ l-Immaniġġjar tal-
Volontarji fost l-organizzazzjonijiet li jinvolvu l-volontarji,

K. billi fir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill 2003/C 295/04 imsemmija hawn fuq il-Kunsill 
jinkoraġġixxi parteċipazzjoni akbar miż-żgħażagħ fil-ħajja ċivili, fl-istrutturi 
parteċipatorji, fix-xogħol volontarju eċċ.,

L. billi l-volontarjat jista’ jkollu effett pożittiv fuq is-saħħa tan-nies13, billi dan il-ġid għas-
saħħa jista’ jkollu impatt fuq l-etajiet kollha, u jista’ jwettaq irwol preventiv f’rabta mal-
mard fiżiku u mentali,

M. billi l-volontarjat għandu rwol xi jwettaq billi huwa s-sisien ta’ l-inizjattivi ta’ żvilupp u 
billi jiffaċilita l-implimentazzjoni b’suċċess ta’ numru ta’ inizjattivi ffinanzjati mill-UE, 
bħal m’huma l-Programm LEADER, INTERREG u l-Programm PEACE,

1. Jinkoraġġixx lill-Istati Membri, lill-Awtoritajiet Reġjonali u Lokali biex jgħarfu l-valur 
tal-volontarjat fil-promozzjoni tal-Koeżjoni Soċjali u Ekonomika; barra minn hekk 
jinkoraġġixxi l-ħidma fi sħubija ma’ organizzazzjonijiet volontarji u wara li tkun saret 
konsultazzjoni ta’ siwi mas-settur volontarju jinkoraġġixxi li jiġu żviluppati pjanijiet u 
strateġiji biex jagħrfu, jgħożżu, jappoġġjaw, jiffaċilitaw u jinkoraġġixxu l-volontarjat;

2. Jistieden lill-Istati Membri, lill-awtoritajiet Reġjonali u Lokali biex jagħmlu sforzi 
ġenwini biex jagħmluha faċli lill-organizzazzjonijiet volontarji biex ikollhom aċċess 
għall-iffinanzjar, mingħajr mili eċċessiv ta’ formoli, ‘red tape’ jew burokrazija żejda waqt 
li jżommu l-kontrolli meħtieġa fuq l-infiq tal-flejjes pubbliċi.

3. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni lejn il-fatt li l-prinċipju ta’ sħubija mnaqqax kemm 
fil-linji gwida strateġiċi tal-Komunità għall-iżvilupp rurali (perjodu ta' programmazzjoni 
2007 sa l-2013) u kemm fil-linji gwida strateġiċi tal-Komunità dwar il-koeżjoni m’hux 
dejjem hemm konformità miegħu fuq il-livell Nazzjonali 14 u għalhekk iħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tieħu l-passi amministrattivi u istituzzjonali xierqa biex ikun żgurat li l-
politiki, il-proċeduri u l-protokolli tiegħu stess ikunu fil-fatt osservati u infurzati waqt il-
konsultazzjonijiet, in-negozjati u l-operazzjonijiet sussegwenti tal-Fondi Strutturali; 

4. Jirrakkomanda li l-Istati Membri kollha jipproduċu “kontijiet satellitarji” ta’ l-
istituzzjonijiet li ma jagħmlux qligħ (N.P.I.’s) u jitlob li f’dawn il-“kontijiet satellitarji” 
jiġi inkluż ix-xogħol volontarju sabiex dawk li jgħmlu l-politiki jkunu jistgħu jqisu l-
N.P.I.’s fl-ifformular tal-politiki tagħhom; jitlob ukoll li jiġu valutati mezzi għall-
inklużjoni tal-volontarjat bħala kategorija speċifika fil-kontijiet statistiċi tal-EUROSTAT;

5. Jappoġġja bil-qawwa l-fehma li l-volontarjat u l-attività volontarja m’għandhomx jieħdu 
post ix-xogħol imħallas;

  
13 Ara The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research (Corporation for National and 
Community Service, 2007) (Il-Benefiċċji għas-Saħħa li għandu l-Volontarjat - Studju tar-Riċerka Riċenti (Il-
Korporazzjoni għas-Servizz Nazzjonali u Komunitarji, 2007))   
14 Ara Is-Soċjetà Ċivili bħala Sieħba fil-Fondi Strutturali ta’ l-Unjoni Ewropea (Civil Society as a Partner in 
European Union Structural Funds). Is-Servizz ta' Azzjoni taċ-Ċittadini Ewropej. Novembru, 2004.
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6. Jistieden lill-Kummissjoni biex taħdem lejn it-twaqqif ta’ sistema li tkun tkopri l-fondi 
kollha li biha l-attività volontarja tkun magħrufa bħala kontribut lejn il-kofinanzjament ta’ 
proġetti, u biex toħloq mekkaniżmi li bihom l-attività volontarja tkun tista’ tiġi kkostjata 
kif jixraq; jilqa’ b’sodisfazzjon l-isforzi minn xi Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni li 
jadottaw approċċ li jkun aktar simpatetiku lejn l-użu ta’ l-attività volontarja bħala mezz 
biex jiġu mqabbla fondi fuq proġetti li jkunu ffinanzjati mill-UE;

7. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi opportunitajiet għall-voluntiera li huma 
akbar fl-età billi tuża programmi li jista’ jkun li jimxu b’mod parallet mal-‘Programm 
Żgħażagħ fl-Azzjoni’ u jikkumplementawh u barra minn hekk biex tippromwovi 
programmi speċifiċi biex ikun promoss il-volontarjat interġenerazzjonali;

8. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jippromwovu l-volontarjat fi ħdan il-komunitajiet 
kollha, kemm dawk reali u kemm dawk virtwali e.g. volontarjat fil-familji, jew volontarjat 
fi gruppi emarġinati jew gruppi li tradizzjonalment ma jivvolontarjawx;

9. Jistieden lill-Kummissjoni biex issaħħaħ l-għarfien tal-volontarjat bħala attività biex jiġu 
akkwistati kompetenzi u ħiliet permezz tal-YOUTHPASS, filwaqt li tiżgura li l-
volontarjat ma jiġix meqjus bħala suppliment għat-taħriġ formali iżda bħala komplement 
tiegħu; barra minn hekk jitlob li ssir investigazzjoni ta’ l-iżvilupp ta’ qafas komuni li fih l-
għodo nazzjonali/lokali joperaw u lingwa komuni li biha joperaw biex tiġi msaħħa l-
mobilità tal-voluntiera; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinvestigaw l-adozzjoni ta’ Karta 
Ewropea għall-Voluntiera li tkun tistabbilixxi l-irwol ta’ l-organizzazzjonijiet volontarji 
inklużi d-drittijiet u r-responsabilitajiet tagħhom;

11. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri kif ukoll lill-awtoritajiet Reġjonali u Lokali 
biex jippromwovu l-volontarjat permezz ta’ l-edukazzjoni fil-livelli kollha filwaqt li 
jintroduċu l-opportunità għall-attività volontarja fi stadju bikri fis-sistema edukattiva 
sabiex tkun meqjusa bħala kontribut normali għall-ħajja Komunitarja;  biex ikomplu 
jippromwovu attività bħal din huma u jikbru l-istudenti e.g. fit-tielet livell biex jiffaċilitaw 
‘it-tagħlim tas-servizzi’ fejn l-istudenti jaħdmu ma’ gruppi volontarji/komunitarji f’mudell 
ta’ sħubija bħala parti mill-programm tad-diploma/grad universitarju tagħhom, biex 
jinkoraġġixxu r-rabtiet bejn is-settur volontarju u s-settur ta’ l-edukazzjoni fil-livelli 
kollha u biex jippromwovu l-volontarjat bħala parti mit-tagħlim għal matul il-ħajja kollha;

12. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinvestiga l-introduzzjoni ta’ bażi legali fil-Liġi tal-
Komunità li permezz tagħha l-organizzazzjonijiet volontarji jkunu eżentati mill-ħlas tal-
VAT fuq ix-xirjiet li jagħmlu.

13. Jistieden lill-Istati Membri biex, filwaqt li jirrispettaw il-prinċipju tas-sussidjarjetà, 
jistabbilixxu infrastruttura sostenibbli ta’ volontarjat li tkun tittratta kwistjonijiet bħal 
m’hu l-finanzjament operazzjonali u amministrattiv għall-organizzazzjonijiet volontarji;

14. Jirrakkomanda li l-2011 tkun iddikjaratar s-Sena Ewropea dwar il-Volontarjat;

15. Jagħraf id-diversità tal-volontarjat fl-Istati Membri iżda jirrikonoxxi lill-Istati Membri, 
lill-awtoritajiet Reġjonali u Lokali biex, fejn hu possibbli, jitgħallmu minn xulxin permezz 
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ta’ l-iskambju ta’ l-aħjar prattika fuq il-livelli kollha;

16. Jirrakkomanda l-promozzjoni ta’ proġetti ta’ volontarjat transkonfinali;

17. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex “ir-rispett għall-volontarjat” tagħmlu aċċettat fuq 
il-firxa kollha ta' l-oqsma tal-politika u l-leġiżlazzjoni;

18. Jistieden lill-partijiet kollha interessati relevanti biex jipprovdu tagħrif adegwat liċ-
ċittadini dwar opportunitajiet ta’ volontarjat;

19. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex flimkien mal-Pjan D għad-Djalogu, Dibattitu u għad-
Demokrazija, tistabbilixxi għal-lest Pjan V għall-Valutazzjoni, il-Validazzjoni u l-iżgurar 
tal-Viżibilità tal-Voluntiera;

20. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina mill-ġdid il-politika tagħha tal-viża għall-
parteċipanti li m’humiex mill-UE fi Programmi ta’ Volontarjat ta’ l-UE rikonoxxuti bit-
tama li jiddaħħal reġim tal-viża aktar liberali b’mod partikulari lejn il-voluntiera ġejjin 
minn pajjiżi ġirien ta’ l-UE;

21. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.
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NOTA SPJEGATTIVA

Daħla

Il-volontarjat jagħmel kontribut imprezzabbli lis-soċjetà. L-involviment f'attivitajiet volontarji 
huwa espressjoni tanġibbli tad-demokrazija parteċipatorja u hemm rabta qawwija bejn il-
volontarjat u ċ-ċittadinanza attiva.

Il-biċċa l-kbira ta’ l-attività volontarja sseħħ fuq il-livell lokali jew reġjonali u s-sħubija hija l-
istrument ewlieni biex jiġi żgurat l-involviment siewi tal-gruppi volontarji. Is-sinerġiji 
maħluqa minn sħubija ġenwina jżidu valur reali ma’ dak kollu li joħroġ bħala riżultat. 
Verament il-prinċipju tas-sħubija hija spjegata b’mod ċar ħafna fir-Regolament li jistabbilixxi 
d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni15.

Fuq il-livell lokali/reġjonali, l-attività volontarja tiffaċilita l-involviment ta’ atturi lokali li 
jsiru responsabbilizzati permezz tal-parteċipazzjoni, l-involviment u l-azzjoni. Din ir-
responsabbilizzazzjoni ssaħħaħ il-kunfidenza li l-persuna jkollha fiha nfisha u ssaħħaħ il-
motivazzjoni u f’kuntest reġjonali tista’ tikkontribwixxi b’mod sinjifikanti għal identità 
reġjonali.

Fuq il-livell nazzjonali din ir-responsabbilizzazzjoni tista’ ċċaqlaq ir-relazzjoni bejn iċ-
ċittadin u l-istat minn sitwazzjoni ta’ klijent - patrun għal waħda fejn iċ-ċittadin permezz ta’ 
azzjoni kollettiva jkollu rwol siewi billi jkun jagħmel kontribut pożittiv għall-ħajja tal-
Komunità. Ta’ min jinnota li riżultati bħal dawn filwaqt li huma ġeneralment meqjusa bħala 
pożittivi m’humiex dejjem milqugħa minn dawk ‘fl-awtorità’. Hemm numru ta' raġunijiet 
għal dan mhux l-inqas il-fatt li l-proċeduri parteċipatorji jistgħu jiġu meqjusa li qiegħdin 
jisfidaw l-istatus quo u xi drabi jistgħu joħorġu li jkunu inkonvenjenti. Studju riċenti li sar 
mis-Servizz ta’ l-Azzjoni taċ-Ċittadin Ewropew (ECAS) fuq l-involviment ta’ l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fi tmien Stati Membri ġodda juri li s-sitwazzjoni rigward 
is-sħubija hija waħda li mhix sodisfaċenti16. Din l-“Illużjoni ta’ Inklużjoni”17 jeħtieġ li tiġi 
indirizzata jekk il-prinċipju tas-sħubija kif inhi appoġġjata mill-istituzzjonijiet kollha ta’ l-UE 
għandha tiġi rrispettata. Verament, il-‘White Paper’ fuq il-Governanza Ewropea18 tappoġġja 
pubblikament “impenn aktar qawwi tan-nies individwali u ta’ l-organizzazzjonijiet ta’ bażi 
fid-demokrazija lokali” fi sħubija li tkun fuq ħafna livelli19. Għal ħafna nies il-parteċipazzjoni 

  
15 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal- 11 ta' Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li 
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1260/1999. Artikolu 9. ĠU L 210, 11.7.2006, p. 38.
16 Ara Harvey, B. Lulju 2004. 'The illusion of inclusion' Access by NGOs to the structural funds in the new 
member states of eastern and central Europe. (‘L-illużjoni ta’ l-inklużjoni'  L-aċċess mill-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi (NGOs) għall-fondi strutturali fl-Istati Membri l-ġodda ta’ l-Ewropa tal-Lvant u ta’ l-Ewropa 
Ċentrali.) Rapport għas-Servizz ta’ Azzjoni Ewropea.
17 Ara Harvey, B. Lulju 2004. 'The illusion of inclusion' Access by NGOs to the structural funds in the new 
member states of eastern and central Europe. (‘L-illużjoni ta’ l-inklużjoni'  L-aċċess mill-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi (NGOs) għall-fondi strutturali fl-Istati Membri l-ġodda ta’ l-Ewropa tal-Lvant u ta’ l-Ewropa 
Ċentrali.) Rapport għas-Servizz ta’ Azzjoni Ewropea.
18 Ara l-‘White Paper’ tal-Kummissjoni fuq il-Governanza Ewropea COM (2001) 428 finali, Brussell, 25.7.2001. 
p. 11, 3.1.
19 Harvey, B. Lulju 2004. 'The illusion of inclusion' Access by NGOs to the structural funds in the new member 
states of eastern and central Europe. (‘L-illużjoni ta’ l-inklużjoni'  L-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
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f’organizzazzjoni volontarja jista’ jkun li tkun l-unika esperjenza tagħhom tal-proċess 
demokratiku barra mill-qafas normali ta’ l-elettorat20 u l-awtoritajiet relevanti għandhom 
jiffaċilitaw dan l-involviment.
Skon il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-promozzjoni ta’ l-irwol ta’ l-
organizzazzjonijiet volontarji huwa stmat li fl-UE ta’ 15-il Stat Membru bejn terz u nofs il-
popolazzjoni huma involuti f’xi tip ta’ attività volontarja21, u filwaqt li n-numri u t-tipi ta’ 
attività ivarjaw f’pajjiżi differenti hemm ‘il fuq minn 100 miljun ċittadin impenjat f‘attività 
volontarja fl-UE ta’ 27 Stat Membru22. Għalhekk fuq livell Ewropew il-promozzjoni tal-
volontarjat permezz ta’ politiki Komunitarji, l-appoġġ għall-azzjoni volontarja bl-użu ta' fondi 
Ewropej, u l-għarfien ta' l-attività Ewropea u l-impenn lejha fuq il-livell Ewropew se jgħin 
biex jiġu stabbiliti rabtiet diretti bejn iċ-ċittadini, il-komunitajiet tagħhom u l-UE. 
Waħda mill-akbar sfidi tagħna hija li nimmaniġġjaw il-proċess tal-globalizzazzjoni b’mod 
partikulari fejn iċ-ċittadini jkunu jara li d-deċiżjonijiet li jkunu jaffettwaw il-futur tagħhom 
ikunu meħuda ‘l bogħod minnhom u fejn ikunu jħossu li għandhom ftit jew xejn kontroll fuq 
il-ġrajjiet globali li jkunu qed jiżvolġu. Il-volontarjat jista’ jkun meqjus bħala rimedju kontra 
xi wħud mill-effetti negattivi tal-globalizzazzjoni fejn iċ-ċittadini m’humiex sempliċement 
konsumaturi iżda fejn huma jistgħu jaġixxu bħala katalista għall-bidla billi jinfluwenzaw l-
azzjoni lokali biex itejbu ċ-ċirkustanza ekonomika tagħhom u jtejbu l-kwalità ta’ għajxien tal-
komunità tagħhom. Meta jkunu qed jagħmlu hekk huma jkunu jistgħu jippromwovu sens ta’ 
post u sens ta’ konnessjoni. Bl-istess mod, il-voluntiera jistgħu jżidu valur ma’ l-impatti 
pożittivi tal-globalizzazzjoni e.g. billi jidħlu f’attivitajiet ta’ volontarjat elettroniku jew 
volontarjat virtwali. Volontarjat virtwali tfisser kompiti ta’ voluntiera li jew kollha kemm 
huma jew parti minnhom jitlestew minn fuq l-internet. Dan jippermetti azzjoni volontarja 
minn dawk li minħabba restrizzjonijiet ta’ ħin,
preferenza personali, xi diżabilità jew obbligi bbażati fid-dar ma jkunux jistgħu jew ma 
jkunux
iridu jivvolontarjaw fuq il-post. Il-voluntiera li jivvjaġġaw barra minn pajjiżhom biex 
jivvolontarjaw jikkontribwixxu b’mod sinjifikanti għad-djalogu u l-fehim interkulturali kif 
jagħmlu l-immigranti li jivvolontarjaw fil-komunità l-“ġdida” tagħhom. 
Fuq livell personali, il-volontarjat jippromwovi sens ta’ valur personali flimkien ma' sens ta’ 
konnessjoni ta’ oħrajn. Il-volontarjat huwa forsi l-forma ta’ enerġija rinnovabbli l-aktar 
sostenibbli li għandna. 

Definizzjoni

Għall-iskop ta’ dan ir-rapport ser niddefinixxi l-volontarjat bl-użu tal-kriterji li ġejjin:
1) Il-volontarjat ma jsirx għal ħlas finanzjarju, jiġifieri huwa bla ħlas
2) Jitwettaq bir-rieda ħielsa ta’ dak li jkun
3) Iġib benefiċċju lil parti terza barra miċ-ċirku tal-familja u l-ħbieb
4) Huwa miftuħ għal kulħadd

    
governattivi (NGOs) għall-fondi strutturali fl-Istati Membri l-ġodda ta’ l-Ewropa tal-Lvant u ta’ l-Ewropa 
Ċentrali.) Rapport għas-Servizz ta’ Azzjoni Ewropea. 
20 Ara l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni fuq il-promozzjoni ta’ l-irwol ta’ l-organizzazzjonijiet u l-
fondazzjonijiet volontarji fl-Ewropa.  (1997)
21 Ara l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni fuq il-promozzjoni ta’ l-irwol ta’ l-organizzazzjonijiet u l-
fondazzjonijiet volontarji fl-Ewropa.  (1997). p. 4. 
22 Ara r-Rapport ta’ l-Ewrobarometru. "Rendikont tar-Realtà Soċjali" (Frar 2007) 
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Jeżistu bosta tipi differenti ta’ volontarjat u b’mod ġenerali dawn jinkludu għajnuna reċiproka
u/jew awtonoma, filantropija jew servizz lill-oħrajn, it-twettiq ta’ kampanji u l-għoti ta’ 
appoġġ pubbliku u parteċipazzjoni u awto-governanza23.

Is-Servizz Volontarju Ewropew (E.V.S.) huwa tip partikulari ta’ servizz volontarju u huwa 
promoss mill-Kummissjoni Ewropea skond il-‘Programm Żgħażagħ fl-Azzjoni 2007-2013”. 
Dan jippermetti liż-żgħażagħ l-opportunità li jesprimu l-impenn personali tagħhom permezz 
ta’ attivitajiet volontarji bla ħlas u fuq bażi ‘full-time’ f’pajjiż barrani fi ħdan l-UE jew barra 
minnha. 

Il-Kapital Soċjali 

F’numru kbir ħafna ta’ każijiet, għalkemm mhux f’kollha, il-volontarjat iwettaq irwol 
sinjifikanti fil-ħolqien ta’ Kapital Soċjali. Il-volontarjat spiss iservi ta’ katalista għal 
attivitajiet assoċjazzjonali u b’hekk għall-bini ta’ kapital soċjali b’mod partikulari f’zoni rurali 
jew ekonomikament imċaħħda. Il-Kapital Soċjali diffiċli biex tagħti definizzjoni tiegħu, imma 
żgur li jinkludi l-elementi li ġejjin: fiduċja, koperazzjoni u kondiviżjoni, netwerks soċjali, 
parteċipazzjoni f’normi ta’ mġiba komuni, sens ta’ impenn u ta’ appartenenza. Il-Kapital 
Soċjali huwa risora moħbija li teżisti fir-relazzjonijiet li hemm fi ħdan il-gruppi u bejniethom. 

Id-dokument Il-Kapital Soċjali - ‘Il-Ħolqa n-Nieqsa’ (“Social Capital - 'The Missing Link'”) 
jinnota li “il-kapital naturali, il-kapital fiżiku jew prodott u l-kapital uman tradizzjonalment 
kienu meqjusa li jikkostitwixxu l-ġid tan-nazzjonijiet u li jiffurmaw il-bażi għat-tkabbir u l-
iżvilupp ekonomiku. Issa ġie rrikonoxxut li dawn it-tliet tipi ta’ kapital jiddeterminaw biss 
b’mod parzjali l-proċess ta’ tkabbir ekonomiku għax jinjoraw il-mod li bih l-atturi ekonomiċi 
jaħdmu bejniethom u li bih jorganizzaw lilhom infushom biex jiġġeneraw it-tkabbir u l-
iżvilupp. Il-Ħolqa n-nieqsa hija l-Kapital Soċjali”24

Diversi studji urew li l-volontarjat bħala parti integrali mill-Kapital Soċjali jilgħab irwol 
importanti fit-tnaqqis tad-disparitajiet ekonomiċi. 25 B’mod partikulari studju bit-titolu ‘Il-
Kapital Soċjali fl-Istħarriġ ta’ Studju dwar il-Valuri Ewropej’ ('Social Capital in the European 
Values Study Surveys') joħroġ bil-konklużjoni li “l-Kapital Soċjali f’dak li hu xogħol ta’ 
volontarjat attiv huwa marbut b’mod pożittiv mat-tkabbir ekonomiku reġjonali”. B’mod 
simili, 'Stħarriġ tad-disparitajiet soċjo-ekonomiċi bejn ir-reġjuni ta’ l-UE' ('A survey of socio-
economic disparities between the regions of the EU')  ta’ Daniel Moucque 26jagħmilha ċara li 
l-Kapital Soċjali huwa fattur importanti biex jitnaqqsu d-disparitajiet reġjonali. 

  
23 Il-kejl tal-volontarjat, Sett ta’ Għodda Prattiku. Is-Settur Indipendenti u l-Voluntiera tan-Nazzjonijiet Uniti.
24 Grootaert, C. “Il-Kapital Soċjali: Il-Ħolqa n-Nieqsa “ ("Social Capital: The Missing Link". Karta ta’ Ħidma 
ta’ l-Inizjattiva tal-Kapital Soċjali Nru 3. Il-Bank Dinji (April 1998). 
25 Ara  Zak u Knack -Il-Fiduċja u t-Tkabbir  (Zak and Knack - Trust and Growth). 

Ara l-Istudju ta’ Fukuyama dwar il-Fiduċja, (1995)
Ara Knack u Keefer(1995,1997),Studju dwar il-Kapital Soċjali
Ara Sonja Mikkelsen, Manager, Il-programm Urban II Aarhus, id-Danimarka "Mudell 

għall-Iżvilupp ta' Kwartieri Mċaħħda"  (Urban programme II Aarhus, Denmark "A model for 
developing deprived neighbourhoods”). 
26 Daniel Moucque jagħmel parti mid-Direttorat ġenerali għal-Linji Politiċi Reġjonali fil-Kummissjoni Ewropea. 
Huwa kien editur tas-sitt rapport perjodiku u wieħed mill-ko-awturi ta’ l-Ewwel Rapport ta’ Koeżjoni.
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Il-Kontribut tal-Volontarjat għall-Koeżjoni Ekonomika

Il-volontarjat jappoġġja l-Objettivi ta’ Liżbona billi:-

1) Jippromwovi l-impjegabilità
Il-volontarjat jilgħab irwol importanti fil-ksib ta’ ħiliet, u fit-titjib ta’ l-impjegabilità tal-
voluntier. Il-voluntiera jiksbu firxa wiesgħa ħafna ta’ ħiliet u kompetenzi. Skond il-
Kummissjoni fil-komunikazzjoni l-aktar riċenti tagħha dwar il-promozzjoni tal-
parteċipazzjoni sħiħa taż-żgħażagħ fl-edukazzjoni, ix-xogħol u fis-soċjetà, l-attivitajiet 
volontarji jipprovdu esperjenza siewja ta’ tagħlim mhux formali li jħalli liż-żgħażagħ jiksbu 
ħiliet u jiffaċilita t-tranżizzjoni tagħhom mill-edukazzjoni għall-impjieg. Barra minn hekk il-
Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2005 kien ikkonkluda li “kienet meħtieġa sjieda akbar ta' l-
objettivi ta' l-Aġenda l-ġdida ta’ Liżbona fil-post ta’ l-azzjoni li kienet tinvolvi atturi reġjonali 
u lokali u msieħba soċjali”. Tenna wkoll li l-Linji Gwida Strateġiċi27 jagħrfu l-importanza ta' 
dan l-involviment. Huwa importanti li jiġi innotat li waqt li l-volontarjat huwa strument 
importanti biex tiġi promossa l-impjegabilità, m’għandux jiġi esplojtat bħala miżura tax-
xogħol alternattiva. Il-volontarjat huwa wkoll mezz ta’ tagħlim tul il-ħajja kolla.
Permezz tal-volontarjat il-gruppi l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà jkunu responsabbilizzati biex 
jittrasformaw il-ħajja tagħhom, jibdew ikunu involuti b’mod attiv fis-soċjetà u permezz ta’ 
ħiliet u kompetenzi li jkunu akkwistaw, jiksbu aċċess għal impjiegi li jkunu mħallsa aħjar jew 
isibu triq lura għall-edukazzjoni. 

2) Jippromwovi l-inklużjoni soċjali
Bħala esperjenza ta’ tagħlim informali u mhux formali l-volontarjat joffri opportunitajiet reali 
għal dawk esklużi mis-sistema ta’ l-edukazzjoni formali u wkoll għal dawk li jkunu ilhom 
għal żmien twil mingħajr xogħol. Dejta ta’ riċerka disponibbli tissuġġerixxi li persuni li kienu 
involuti fil-volontarjat huwa inqas probabbli li jkunu qiegħda28. Minħabba li kważi wieħed 
minn kull sitt żgħażagħ fl-UE joħorġu mill-iskola qabel ma jkunu lestew il-kors skolasiku u
wieħed minn kull erba’ adulti żgħażagħ (ta’ l-età ta’ 25-29 sena) ma kompliex il-livell ta’ 
edukazzjoni ta’ l-iskola sekondarja għolja29, il-ħiliet miksuba mill-voluntiera jistgħu joħorġu 
ta' siwi ferm biex wieħed ikollu aċċess għall-impjieg u biex tkun promossa l-inklużjoni 
soċjali.

Il-Valur Ekonomiku tal-Volontarjat

Skond ir-Rapport ta’ l-Università John Hopkins,  'Measuring Civil Society and Volunteering' 
(‘It-Tikjil tas-Soċjetà Ċivili u l-Volontarjat’),
li ħareġ fil-25 ta’ Settembru 200730, is-settur ta’l-Istituzzjonijiet li Ma Jagħmlux Qliegħ 
(N.P.I.) jikkontribwixxi għall-prodott gross domestiku f'medda wiesgħa ta' pajjiżi kważi daqs 
kemm jikkontribwixxu l-industriji tal-kostruzzjoni u tal-finanzi u darbtejn daqs l-industrija 
tas-servizzi ta’ utilità pubblika. Dan ifisser li dan is-settur iġib 5-7% tal-PGD fil-pajjiżi 

  
27 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2006/702/KE tas-6 ta’ Ottubru 2006 fuq il-linji gwida strateġiċi tal-Komunità 
dwar il-koeżjoni. Premessa Nru (7). ĠU L291/12
28 Rapport Finali CEV Assemblea Ġenerali 23.03.07. (Pariġi, Franza) 
29 COM(2007)498
30 Rapport ta’ l-Università John Hopkins,  'Measuring Civil Society and Volunteering' (‘It-Tikjil tas-Soċjetà 
Ċivili u l-Volontarjat’). Settembru, 2007. www.jhu.edu/ccss
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mistħarrġa. Dawn ir-riżultati joħorġu minn dejta ġġenerata minn aġenziji uffiċjali ta’ l-
istatistika fi tmien pajjiżi (l-Awstralja, il-Belġju, il-Kanada, ir-Repubblika Ċeka, Franza, il-
Ġappun, in-New Zealand u l-Istati Uniti). Ta’ min jinnota li għoxrin pajjiż addizzjonali, 
kemm żviluppati kif ukoll li qegħdin jiżviluppaw, ikkommettew ruħhom li joħorġu dawn il-
kontijiet satellitarji u numru ta’ pajjiżi oħra waslu biex jibdew l-implimentazzjoni. Dan 
jindika b’mod ċar li aktar u aktar pajjiżi qed jagħrfu l-importanza li jinkludu l-volontarjat fil-
Kontijiet Nazzjonali tagħhom.

Il-Kontribut tal-Volontarjat għall-Koeżjoni Soċjali 

Il-volontarjat jilgħab parti maġġuri fil-promozzjoni tal-koeżjoni soċjali. Fuq livell Ewropew 
il-volontarjat jittraduċi l-Valuri Ewropej bħal m’huma s-solidarjetà, il-koeżjoni soċjali u l-
inklussività fi prattika. L-impenn fil-volontarjat jagħti l-opportunità lin-nies li jerġgħu jiksbu 
sens ta' għan u responsabilità u struttura fil-ħajja tagħhom. 

Il-volontarjat fuq il-medda tal-ġenerazzjonijiet. 
Il-volontarjat iżid il-konnessjoni taż-żgħażagħ mal-komunità tagħhom. Meta tgħaddi r-
responsabilità lura liż-żgħażagħ tkun qed tippermetti liż-żgħażagħ li jagħmlu xi ħaġa 
għalihom infushom. In-nies li huma aktar imdaħħla fiż-żmien jistgħu jagmlu kontribut billi 
jagħtu mill-esperjenza u l-għarfien espert li għandhom. Minħabba l-bidliet demografiċi, il-
volontarjat ta’l-anzjani huwa risora enormi li għadha ma ġietx sfruttata li qed tgħix fil-
komunitajiet tagħna. Meta ż-żgħażagħ u n-nies aktar imdaħħla fl-età jimpenjaw ruħhom 
f'attivitajiet lokali l-volontarjat ikun mezz biex jinġiebu flimkien il-ġenerazzjonijiet, fejn 
huma jkunu jistgħu jitgħallmu minn xulxin u jseddqu l-fehim reċiproku. 

Il-volontarjat f’soċjetajiet mifruda.

Fl-Irlanda ta’ Fuq il-voluntiera f’ħafna każijiet appoġġjati mill-fondi ta’ PEACE jew 
INTEREG lagħbu rwol prinċipali fir-rikonċiljazzjoni u l-bini tal-paċi. Voluntiera minn 
tradizzjonijiet soċjali u politiċi u sfondi reliġjużi differenti ħadmu flimkien fuq proġetti 
konkreti u permezz ta’ dawn l-attivitajiet għenu biex jerġgħu jinbnew rabtiet ta’ fiduċja bejn 
komunitajiet mifruda. Riżultati simili seħħew f’Ċipru u fl-Istati Baltiċi. 

Il-volontarjat jista’ jippromwovi l-integrazzjoni u d-djalogu interkulturali. 

Il-volontarjat jagħmilha faċli għall-immigranti u għaċ-ċittadini ta’ terzi pajjiżi biex jinvolvu 
ruħhom f’komunitajiet lokali. Jiffaċilita wkoll id-djalogu interkulturali u l-iskambju ta’ l-
esperjenza u jista’ jkun ukoll strument li bih iż-żgħażagħ li jagħmlu volontarjat barra minn 
pajjiżhom jiksbu esperjenza pożittiva tad-diversità u għalhekk jikkontribwixxu għall-
prevenzjoni tad-diskriminazzjoni u l-preġudizzju.

Il-voluntiera jikkontribwixxu direttament għall-iżvilupp kulturali.

L-attività volontarja tassigura żjieda fin-numru ta’ opportunitajiet għall-espressjoni u l-
parteċipazzjoni kulturali. 

Kumment ta’ l-Aħħar
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Fil-Parlament l-irwol tagħna għandu jkun li nżidu l-valur fejn hu possibbli max-xogħol tajjeb 
li diġà qed isir fl-Istati Membri. Għandna bżonn niżguraw li l-politiki, il-proċeduri eċċ tal-
Komunità jkunu osservati biex jinħolqu s-sinerġiji li se jagħtu valur miżjud. 
Għandna ninkuraġġixxu l-iżvilupp tas-soċjetà ċivili u tad-demokrazija parteċipattiva u b’hekk 
inkunu qed niffaċilitaw liċ-ċittadini biex isiru parti minn dak il-proċess u konsegwentement 
inkunu qed nagħtu tifsira vera lill-għan li nġibu lill-Ewropa eqreb lejn iċ-ċittadini tagħha. Il-
promozzjoni, l-appoġġ u l-iffaċilitar tal-volontarjat u ta’ l-azzjoni volontarja, akkumpanjati 
mit-tkabbir tal-kapital soċjali se jirriżultaw li jkunu għodda imprezzabbli biex jinkisbu dawk 
ir-riżultati.


