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som viser til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

som viser til forslag fra Kommisjonen og

som tar følgende i betraktning:

traktatens artikkel 18.

2) Fellesskapet kan treffe tiltak for å fremme unge 
volontørers mobilitet ved å bedre samarbeidet mellom 

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

enn det som er nødvendig for å nå det målet.

3) Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om 
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere og deres 

1) 
og tilknyttede bestemmelser omfatter bare de volontører 

noe som fører til at spørsmål vedrørende sosial trygghet 
av og til kan hindre personer i å utføre volontørvirksomhet 
i en annen medlemsstat.

4) I europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2001/613/
EF av 10. juli 2001 om mobilitet innenfor Fellesskapet 

og instruktører(2) blir medlemsstatene oppfordret til å 

med fellesskapsretten og innenfor rammen av deres 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2010 av 29. januar 2010 om 

Den europeiske unions tidende 

(1

(2

familier ikke blir forskjellsbehandlet med hensyn til 
relevant politikk på området sosial trygghet som for 

hindre deres mobilitet.

5) I rekommandasjon 2001/613/EF og europaparlaments- 
og rådsrekommandasjon 2006/961/EF av 18. desember 
2006 om tverrnasjonal mobilitet innenfor Fellesskapet 

3) er volontører 
uttrykkelig nevnt.

6) I rådsdirektiv 2004/114/EF av 13. desember 2004 
om vilkårene for tredjestatsborgeres adgang til 

volontørtjeneste(4) er det fastsatt en mulighet til å utstede 

søker om innreise til en medlemsstats territorium for å 
gjøre volontørarbeid.

7) I resolusjon om felles mål for unge menneskers 

for medlemsstatene på et møte i Rådet 15. november 

Rådet og representanter for medlemsstatene på et møte 
i Rådet 16. november 2007(5

og medlemsstatene oppfordres til å vurdere hvordan 
framskrittene kan måles i praksis. I sistnevnte resolusjon 

forslag for å fremme og anerkjenne unge menneskers 
volontørvirksomhet.

(3

(4

(5
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8) Europaparlamentet vedtok i april 2008 en rapport 

lokale myndigheter ble oppmuntret til å anerkjenne 
verdien av volontørvirksomhet for en bedre sosial og 

volontørvirksomhet over landegrensene slik: åpen for 

ikke ha negativ innvirkning på potensielt eller eksisterende 
lønnet arbeid eller ses på som en erstatning for dette.

ikke-formell utdanningssammenheng og uformell 

fremmer aktivt borgerskap.

som organiseres av det sivile samfunn og offentlige 
myndigheter. Denne virksomheten bør bevares og 
utvikles videre og samarbeidet mellom arrangører av slik 
virksomhet bør gjøres enklere.

og sosial utjevning og for å bedre gjensidig forståelse og 

mennesker i et arbeidsmarked som i økende grad verdsetter 

generasjonene og miljøvern. Slik virksomhet vil samtidig 
berike det kulturelle mangfoldet i vertssamfunnene.

samordningsmetoden på ungdomsområdet der det allerede 
er meldt inn en rekke eksempler på god praksis. I denne 

mulig for unge mennesker å delta i volontørtjeneste på en 

styrker dette tiltaket.

på tvers av landegrensene i Europa og derfor er denne 
rekommandasjonen hovedsakelig ment å skulle danne en 

ramme for medlemsstatenes intensivering av samarbeidet 

i ulike land og større informasjonsdeling kan stimulere 
alle unge europeere uansett nasjonalitet til å ta del i 
volontørvirksomhet i tredjestater i enda større grad.

med begrensede muligheter ettersom volontørvirksomhet 

unge menneskene som ellers i liten eller ingen grad ville 
kunne benytte seg av mobilitetsprogrammer.

A. fremmer unge volontørers mobilitet i Europa ved å 
bedre vilkårene for samarbeid mellom arrangører 

ungdommer får muligheten til å arbeide som volontører i 

lokale muligheter og offentlige utgiftsordninger:

1. øke kunnskapene om volontørvirksomhet på sine 
nasjonale territorier og overføre denne informasjonen 

2. gjøre informasjon om muligheter for volontørvirksomhet 
i utlandet lett tilgjengelig for unge mennesker og 
for dem som er aktive innen ungdomsarbeid og i 

3. gjøre informasjon om rettigheter og muligheter som 
følger av eksisterende bestemmelser på europeisk 
og nasjonalt plan om volontørvirksomhet over 

4. fremme informasjonsutveksling om mulighetene 
for volontørvirksomhet i andre medlemsstater og 
forenkling av de framgangsmåter som skal følges for at 
unge volontører fra en medlemsstat lettere skal kunne 

utvikling av muligheter for volontørvirksomhet over 

– støtte utvidelsen av vertskapasiteten for volontører 

– støtte opprettelsen av kontaktpunkter for unge 

med de nasjonale kontorer for programmet Aktiv 
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– fremme bruken av de eksisterende europeiske 
ordningene som kan bidra til å øke mobiliteten 

– fremme mobilitet over landegrensene for personer 
som er aktive innenfor ungdomsarbeid og i 

og allmennyttige tjenester med hensyn til 
unge menneskers volontørvirksomhet over 

6. øke bevisstheten rundt tverrkulturell kompetanse og 

7. oppmuntre arrangører av volontørvirksomhet til 

8. oppmuntre arrangører i både vertsstater og hjemstater 
til å samarbeide om å garantere beskyttelsen av unge 
volontører og mottakere av tjenester. Dette bør omfatte 

begge parter kan treffe en velbegrunnet beslutning om 
virksomhetens egnethet og oppfylle alle lovfestede 

9. undersøke andre relevante bestemmelser om sosial 
trygghet gjennom egnede eksisterende EU-fora med 

 bestemmelser og innenfor de eventuelle respektive 

11. fremme bruken av ordninger på EU-plan som kan lette 
volontørvirksomhet over landegrensene ved å sikre 

ungdomspasset og den europeiske rammen for 

begrensede muligheter for å bedre deres tilgang til 

over landegrensene.

1. støtte medlemsstatene i de ovennevnte oppgaver ved å 
anvende rammene for EU-samarbeid på ungdomsområdet 

enten de representerer det sivile samfunn eller offentlige 

3. utvikle en europeisk internettportal for unge volontører 

rekommandasjonen for å avgjøre om de foreslåtte tiltakene 

tiltak.


