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STRESZCZENIE
Mobilność transgraniczna młodych wolontariuszy w Unii Europejskiej jest niska. Młodzi
ludzie chcący zostać wolontariuszami za granicą na terytorium Europy nie mają
wystarczających możliwości realizacji swoich zamiarów.
W związku z powyższym, proponowaną inicjatywę ukierunkowano na zwiększenie
mobilności młodych wolontariuszy w całej Europie. Pozytywne skutki uboczne będą polegały
na większych możliwościach pozaformalnego uczenia się i szansach na zatrudnienie, większej
konkurencyjności, integracji społecznej i uwydatnionej postawie obywatelskiej. Inicjatywa
dotyczy młodych ludzi z Unii Europejskiej, którzy nie przekroczyli 30 roku życia i chcą
zostać wolontariuszami w kraju innym niż ich własny. Swoim zakresem obejmuje działalność
na zasadzie wolontariatu, wyraźnie odróżniającą się od pracy w ramach zatrudnienia,
prowadzoną za granicą przez ograniczony okres, który trwa zazwyczaj kilka miesięcy, jak
opisano w komunikacie Komisji z 2004 r. w sprawie działań w konsekwencji białej księgi pt.
„Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej — propozycja wspólnych celów w zakresie
ochotniczej działalności młodzieży”, wydanym w odpowiedzi na rezolucję Rady z dnia 27
czerwca 2002 r. dotyczącą ram współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży1.
Wolontariat wśród młodzieży w państwach członkowskich nie ma jednorodnego charakteru.
Obejmuje służby obywatelskie organizowane przez władze publiczne oraz wolontariat, za
którego organizację odpowiada społeczeństwo obywatelskie. W swoim wniosku Komisja
opowiedziała się za rozwiązaniem umożliwiającym współdziałanie wszystkich istniejących
systemów wolontariatu.
Proponowaną inicjatywę poprzedziły szeroko zakrojone konsultacje z zainteresowanymi
stronami, organizacjami wolontariatu i młodzieżowymi oraz z państwami członkowskimi.
Wyniki tych konsultacji uwzględniono w możliwie dużym stopniu we wniosku.
Uwzględniono również wydane ostatnio opinie Parlamentu Europejskiego2, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego3 i Komitetu Regionów4.
Chociaż podstawowym celem proponowanej inicjatywy jest zwiększenie transgranicznej
mobilności młodych wolontariuszy, to cele szczegółowe obejmują zwiększenie wiedzy o
możliwościach transgranicznych działań młodzieży w ramach wolontariatu, zapewnienie
młodym wolontariuszom większych możliwości wymiany, odpowiedniego poziomu jakości,
promowanie umiejętności i kompetencji nabywanych przez młodych wolontariuszy,
ukierunkowanie młodych pracowników na wspieranie młodych osób podejmujących się
wolontariatu w wymiarze transgranicznym oraz zachęcenie mniej uprzywilejowanej
młodzieży do pracy w charakterze wolontariuszy za granicą.
Komisja dokonała analizy czterech opcji w celu sprawdzenia, która z nich umożliwiłaby
najlepsze osiągnięcie tych celów: utrzymanie istniejącego stanu rzeczy, poprawa w zakresie
współdziałania systemów istniejących w państwach członkowskich, rozszerzenie wolontariatu
europejskiego (EVS – European Voluntary Service) lub harmonizacja krajowych systemów
wolontariatu młodzieży. Utrzymywanie istniejącego stanu rzeczy nie przyniosłoby żadnej
poprawy, rozszerzenie EVS byłoby zbyt kosztowne, natomiast harmonizację wykluczają
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postanowienia Traktatu. Pozostaje jedyna wykonalna opcja, która umożliwia osiągnięcie
wszystkich celów, czyli poprawa w zakresie współdziałania systemów istniejących w
państwach członkowskich.
Współdziałanie w tym kontekście oznacza otwarcie krajowych systemów wolontariatu na
wolontariuszy z innych państw członkowskich oraz uwzględnianie ich konkretnych potrzeb w
planach dotyczących działalności. Cel ten można osiągnąć w drodze lepszego poznania
krajowych systemów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wsparcia organizacji
przyjmujących w danym kraju, informowania młodych ludzi, osób pracujących z młodzieżą i
liderów grup młodzieżowych o możliwościach za granicą oraz przez podkreślanie wartości
europejskich kart mobilności dla młodzieży. Wysiłki te można by wspierać przez
„zapewnienie jakości” możliwości działań na zasadzie wolontariatu, dostosowanie efektów
uczenia się do krajowych i europejskich ram kwalifikacji, stosowanie „Europassu” i
„Youthpassu” oraz promowanie transeuropejskiego wolontariatu młodzieży wśród
pracodawców, organów władzy, instytucji itd. Komisja wspierałaby stosowanie tych
instrumentów i nadal rozwijałaby europejski portal młodych wolontariuszy w ramach
istniejącego Europejskiego portalu młodzieżowego.
Mając na uwadze właściwy skutek tej opcji, proponuje się, by ująć ją w formie prawnej w
postaci zalecenia. Zalecenie Rady bardziej obligowałoby państwa członkowskie do
zaangażowania niż zalecenie Komisji i jest wyraźnie przewidziane w podstawach prawnych
wymienionych w art. 149 ust. 4 Traktatu.
Byłby to duży postęp w obszarze dotyczącym młodzieży, ponieważ będzie to pierwsze
zalecenie Rady. Wniosek nie jest ukierunkowany na wprowadzanie radykalnych zmian, lecz
raczej na rozwój mechanizmów, które już istnieją w państwach członkowskich. Cel
wyznaczony na podstawie dotychczasowych rezolucji5 w sprawie działań młodzieży w
ramach wolontariatu i zaleceń dotyczących mobilności6 polega na sformułowaniu
skutecznych zaleceń na rzecz zwiększenia mobilności młodych wolontariuszy w Europie.
Zalecenie będzie wchodziło w zakres odnowionej agendy społecznej UE pt. „Możliwości,
dostęp i solidarność w XXI wieku w Europie”.
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