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REZUMAT EXECUTIV
Mobilitatea transfrontalieră a tinerilor voluntari din Uniunea Europeană este scăzută. Tinerii
care doresc să întreprindă activităţi de voluntariat în afara graniţelor propriilor ţări, în Europa,
nu au suficiente posibilităţi în acest sens.
Ca urmare, iniţiativa propusă vizează îmbunătăţirea mobilităţii tinerilor voluntari în Europa.
Efectele secundare pozitive vor consta în sporirea posibilităţilor privind educaţia nonformală
şi viitoarea angajare, competitivitatea, incluziunea socială şi cetăţenia. Iniţiativa are în vedere
tinerii sub vârsta de 30 de ani din Uniunea Europeană care doresc să devină voluntari într-o
altă ţară. Domeniul acesteia acoperă activităţi de voluntariat delimitate în mod clar de
ocuparea forţei de muncă în străinătate pentru o perioadă limitată de timp, de obicei de câteva
luni, astfel cum a fost descrisă în comunicarea Comisiei intitulată „Monitorizarea Cărții albe
«Un nou avânt pentru tineretul european» – propunere de obiective comune pentru activităţi
de voluntariat ale tineretului ca urmare a rezoluţiei din 27 iunie 2002 a Consiliului privind
cadrul cooperării europene în domeniul tineretului” din 20041.
Situaţia voluntariatului în rândul tineretului este diferită în statele membre. Aceasta cuprinde
serviciile civice organizate de către autorităţile publice, precum şi voluntariatul organizat de
către societatea civilă. În propunerea sa, Comisia urmăreşte găsirea unor soluţii care să
permită interoperabilitatea tuturor sistemelor de voluntariat.
Iniţiativa propusă a fost precedată de consultări largi cu părţile interesate, organizaţiile de
voluntariat şi tineret şi statele membre. Rezultatele acestor consultări au fost incluse în cadrul
propunerii cât mai mult posibil. Avizele recent publicate ale Parlamentului European2,
Comitetului Economic şi Social European3 şi Comitetului Regiunilor4 au fost luate în
considerare.
În timp ce obiectivul principal al iniţiativei propuse este de a încuraja mobilitatea tinerilor
voluntari transfrontalieri, obiectivele specifice constă în îmbunătăţirea cunoaşterii ofertelor
transfrontaliere privind voluntariatul pentru tineri, creşterea posibilităţilor de schimburi de
tineri voluntari, asigurarea unui nivel rezonabil de calitate, promovarea calificărilor şi a
competenţei dobândite de către tinerii voluntari, concentrarea asupra animatorilor pentru
tineret în cadrul sprijinului acestora acordat tinerilor voluntari transfrontalieri şi încurajarea
tinerilor defavorizaţi să efectueze activităţi de voluntariat în străinătate.
Comisia a analizat patru opţiuni pentru a putea concluziona care dintre acestea permite
atingerea în condiţii ideale a obiectivelor enumerate mai sus: menţinerea status quo-ului,
îmbunătăţirea interoperabilităţii actualelor structuri din statele membre, extinderea Serviciului
European de Voluntariat (SEV) sau armonizarea structurilor naţionale de voluntariat pentru
tineret. În timp ce menţinerea status quo-ului nu ar aduce nicio îmbunătăţire, o extindere a
SEV s-ar dovedi prea costisitoare, iar armonizarea este exclusă de către tratat. Aceste limitări
lasă deschisă o singură opţiune, şi anume îmbunătăţirea interoperabilităţii actualelor structuri
din statele membre, care permite îndeplinirea tuturor obiectivelor.
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În acest context, interoperabilitatea presupune că sistemele naţionale de voluntariat deschid
perspective pentru voluntari din alte state membre şi ţin cont de necesităţile lor specifice în
planificarea activităţilor acestora. Aceasta se poate realiza prin intermediul unei mai bune
cunoaşteri a sistemelor naţionale şi a organizaţiilor societăţii civile, prin sprijinirea
organizaţiilor gazdă din ţară, informarea tinerilor, a animatorilor pentru tineret şi a liderilor de
tineret în privinţa oportunităţilor de peste hotare şi prin promovarea cardurilor de mobilitate
pentru tineri. Aceste eforturi vor fi sprijinite printr-o „asigurare a calităţii” pentru ofertele de
voluntariat, adaptarea instruirii la cadrele naţionale şi europene de calificare, utilizarea
Europass şi Youthpass şi promovarea voluntariatului transeuropean pentru tineret pe lângă
angajatori, autorităţi, instituţii etc. Comisia va sprijini utilizarea acestor instrumente şi va
dezvolta în continuare Portalul european al tinerilor voluntari, componentă a actualului Portal
pentru tineret.
Pentru generarea impactului dorit, forma legală propusă pentru această opţiune este
recomandarea. O recomandare a Consiliului va implica statele membre într-o măsură mai
largă decât o recomandare a Comisiei şi este prevăzută în mod expres în baza juridică, la
articolul 149 alineatul (4) din tratat.
Aceasta va reprezenta un progres de amploare în sectorul tineretului, constituind prima
recomandare a Consiliului în domeniu. Propunerea nu este destinată lansării unei schimbări
radicale, ci determinării unei evoluţii a actualelor mecanismelor din statele membre. Bazat pe
rezoluţiile5 existente referitoare la voluntariatul pentru tineret şi recomandările6 privind
mobilitatea, obiectivul este de a propune recomandări operative în favoarea mobilităţii sporite
a tinerilor voluntari europeni. Recomandarea va fi integrată în „Agenda socială reînnoită:
oportunităţi, acces şi solidaritate în Europa secolului XXI” a UE.
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