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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

 

privind evaluarea intermediară a inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” 

pentru perioada cuprinsă între jumătatea anului 2014 și jumătatea anului 2017 

 

1. INTRODUCERE 

 

1. Astfel cum se prevede în Tratatul de la Lisabona
1
, Uniunea Europeană (UE) a instituit, în 

2014, inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” (denumită în continuare „inițiativa”). 

Trei acte juridice reglementează inițiativa: Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 3 aprilie 2014
2
 (denumit în continuare „regulamentul”), 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1244/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014
3
 

și Regulamentul delegat (UE) nr. 1398/2014 al Comisiei din 24 octombrie 2014
4
. Obiectivul 

acestei inițiative este să contribuie la consolidarea capacității Uniunii Europene de a oferi 

ajutor umanitar bazat pe necesități și la consolidarea capacității și a rezistenței comunităților 

vulnerabile sau afectate de dezastre în țările terțe, oferind în același timp cetățenilor europeni 

posibilitatea de a se implica în acțiuni umanitare în țări terțe și de a da dovadă de solidaritate 

cu persoanele aflate în dificultate.  

 

2. Inițiativa oferă finanțare pentru consorțiile de organizații având sediul în UE și în afara UE 

pentru mobilizarea și pentru pregătirea mobilizării (inclusiv stagii) voluntarilor UE pentru 

ajutor umanitar în țări terțe. Inițiativa finanțează, de asemenea, proiecte menite să dezvolte 

capacitățile organizațiilor cu sediul în UE și în afara UE în vederea respectării standardelor și 

a procedurilor necesare pentru a participa la inițiativă și să îmbunătățească consolidarea 

capacităților acestora, inclusiv în ceea ce privește gestionarea activității voluntarilor. 

Inițiativa stabilește și standarde, proceduri și un mecanism de certificare, un program de 

formare pentru pregătirea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar care urmează a fi mobilizați 

în țări terțe, o bază de date a voluntarilor UE pentru ajutor umanitar eligibili, o rețea și un 

plan de comunicare.  

 

3. Pentru punerea în aplicare a inițiativei, s-a alocat suma de 147 936 000 EUR pentru 

perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020. În timp ce realizările în cadrul inițiativei sunt 

din ce în ce mai numeroase, punerea în aplicare a inițiativei se află cu mult sub așteptările 

stabilite în cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 în ceea ce privește execuția 

bugetară și numărul de voluntari formați și mobilizați. 

 

                                                            
1 Articolul 214 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
2 Regulamentul (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire 

a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”) 

(JO L 122, 24.4.2014, p. 1). 
3 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1244/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a 

normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar (inițiativa 

„Voluntari UE pentru ajutor umanitar”) (JO L 334, 21.11.2014, p. 52). 
4 Regulamentul delegat (UE) nr. 1398/2014 al Comisiei din 24 octombrie 2014 de stabilire a standardelor 

privind voluntarii candidați și voluntarii UE pentru ajutor umanitar (JO L 373, 31.12.2014, p. 8). 
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4. Prezentul raport prezintă rezultatele evaluării intermediare (denumită în continuare 

„evaluarea”) a inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” și este însoțit de un 

document de lucru al serviciilor Comisiei care cuprinde constatările detaliate ale evaluării. 

Raportul se bazează pe dovezile furnizate de evaluările externe, precum și pe feedbackul 

primit pe parcursul discuțiilor cu părțile interesate și al consultării publice deschise. Raportul 

indică, de asemenea, domenii potențiale pentru dezvoltarea ulterioară a inițiativei, ținând 

seama de recomandările și de necesitatea de a crește gradul de utilizare a inițiativei.  

 

2. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL EVALUĂRII 

 

5. Astfel cum se stabilește la articolul 27 alineatul (4) litera (b) din regulament, Comisia are 

obligația de a prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare interimar. 

Scopul principal al evaluării intermediare este de a furniza o evaluare independentă a 

rezultatelor obținute și a aspectelor calitative și cantitative legate de punerea în aplicare a 

regulamentului, inclusiv privind impactul inițiativei în domeniul umanitar și privind raportul 

cost-eficacitate al programului, în cursul primilor trei ani de la instituirea sa în 2014. Prin 

urmare, evaluarea examinează punerea în aplicare a inițiativei în perioada cuprinsă între 

jumătatea anului 2014 și jumătatea anului 2017. 

 

6. Evaluarea externă a fost realizată în perioada cuprinsă între lunile mai și noiembrie 2017
5
. 

Etapa de anchetă a inclus o analiză cuprinzătoare a documentelor și consultări ample cu 

părțile interesate (inclusiv la nivelul Comisiei și cu reprezentanți ai statelor membre, ai 

organizațiilor de trimitere, ai organizațiilor de primire, cu voluntari UE pentru ajutor umanitar 

și cu alte părți interesate cheie). Au fost utilizate diferite instrumente, inclusiv sondaje online 

și interviuri telefonice sau directe semistructurate. Au fost realizate șase sondaje tematice
6
 și 

au fost efectuate trei misiuni la fața locului în America Latină și în zona Caraibilor, 

Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est
7
. O consultare publică deschisă a fost organizată online 

timp de trei luni (august-octombrie 2017), înregistrându-se în total 30 de răspunsuri. Trei 

studii de caz referitoare la diferite proiecte realizate cu ajutorul inițiativei (și anume 

certificare, mobilizare și asistență tehnică, precum și consolidarea capacității) au venit în 

completarea abordării metodologice. 

 

7. În general, sondajele și observațiile colectate în urma interviurilor au oferit informații utile 

privind punerea în aplicare a inițiativei. Ca urmare a indisponibilității rapoartelor finale 

privind proiectele la momentul evaluării și ca urmare a gradului limitat de utilizare în primii 

                                                            
5 Raportul final este disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations/thematic-

evaluations_en  
6 Grupurile-țintă ale sondajelor: voluntarii UE pentru ajutor umanitar (voluntari candidați și voluntari 

mobilizați); organizații de trimitere a voluntarilor UE pentru ajutor umanitar și partenerii acestora; 

organizații de primire a voluntarilor UE pentru ajutor umanitar; parteneri la acordul cadru de parteneriat cu 

Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (DG ECHO) (cei care nu sunt încă 

implicați); parteneri la proiecte-pilot care implică voluntari UE pentru ajutor umanitar (cei care nu sunt încă 

implicați); și reprezentanți ai statelor membre [Grupul de lucru al Consiliului pentru ajutoare umanitare și 

ajutoare alimentare (COHAFA), Grupul de lucru al Consiliului pentru protecție civilă (PROCIV) și 

Comitetul privind ajutorul umanitar (HAC)]. 
7 America Latină și zona Caraibilor: Haiti și Ecuador; Orientul Mijlociu: Iordania și Liban; și Asia de 

SudEst: Myanmar și Cambodgia. 
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ani, evaluarea intermediară nu poate decât să indice impactul general al inițiativei asupra 

comunităților locale, îmbunătățirea capacităților părților interesate, dezvoltarea aptitudinilor 

și impactul potențial al voluntarilor UE pentru ajutor umanitar asupra sectorului umanitar.  

 

3. CONSTATĂRI PRINCIPALE 

 

8. În urma interviurilor realizate de evaluatorul extern cu diferitele grupuri de părți interesate 

s-a constatat că cele cinci obiective ale inițiativei
8
, astfel cum sunt stabilite în regulament, 

sunt relevante pentru beneficiarii inițiativei, pentru organizațiile de trimitere și cele de 

primire și pentru voluntari. Comunitățile locale consideră deosebit de utile activitățile de 

încurajare a voluntariatului local și a consolidării capacităților, care vizează îmbunătățirea 

aptitudinilor locale de pregătire pentru dezastre. În general, diversele acțiuni realizate în 

cadrul inițiativei sunt relevante pentru obiectivele acesteia. Cu toate acestea, obiectivul legat 

de comunicarea principiilor în domeniul ajutorului umanitar al UE este considerat relevant 

doar de către un număr redus de părți interesate (în principal voluntari). Acest lucru înseamnă 

că trebuie acordată mai multă atenție acestui aspect în cadrul activităților de comunicare ale 

inițiativei. Interesul arătat de partenerii la acordul cadru de parteneriat stabilit în domeniul 

umanitar este în continuare foarte scăzut, ceea ce este problematic pentru o inițiativă care ar 

trebui să acționeze în domeniul ajutorului umanitar. Organizațiile de trimitere și cele de 

primire care participă la inițiativă au păreri relativ pozitive în legătură cu capacitatea acesteia 

de a răspunde la nevoile lor și reușesc să mobilizeze voluntari cu profilurile adecvate în 

conformitate cu nevoile organizațiilor de primire.  

 

9. Inițiativa nu a fost eficace în îndeplinirea celor cinci obiective ale sale, țintele stabilite în 

cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 fiind departe de a fi atinse. Bugetul 

din primii trei ani nu a fost utilizat în întregime, deși cifrele pentru 2017 indică o absorbție 

importantă a finanțării pentru consolidarea capacităților/asistență tehnică. Numărul de 

voluntari, deși în creștere, este în continuare cu mult sub țintă. Peste 200 de voluntari UE 

pentru ajutor umanitar au fost mobilizați în proiecte umanitare din țări terțe. Cu toate acestea, 

acest număr este cu mult sub țintele de 4 000 de voluntari UE pentru ajutor umanitar până în 

2020. Principalul motiv pentru această situație îl reprezintă obstacolele în calea participării, 

cum ar fi certificarea organizațiilor sau nevoia de a încheia parteneriate cu alte organizații 

pentru a solicita finanțare din partea UE. Acestea au reprezentat o adevărată provocare pentru 

organizațiile care nu își desfășoară activitatea în cadrul unor rețele existente. Identificarea 

unor parteneri care să participe la consorțiu și procedurile administrative de gestionare a unui 

consorțiu stau în calea eficacității. Eficacitatea procesului de recrutare ar putea fi îmbunătățită 

pe viitor prin accelerarea procedurilor. Inițiativa a avut o contribuție limitată la îmbunătățirea 

capacității UE de a furniza ajutor umanitar până în prezent, dat fiind bugetul său redus și 

absorbția lentă. Din sondajele efectuate în cadrul evaluării au rezultat unele dovezi care arată 

că voluntarii consideră că și-au îmbunătățit aptitudinile prin intermediul mobilizării. Cele 

câteva stagii de pregătire oferite prin intermediul inițiativei în primii ani au sporit 

                                                            
8  Articolul 7 din Regulamentul nr. 375/2014 prevede că „inițiativa «Voluntari UE pentru ajutor umanitar» vizează următoarele obiective 

operaționale: contribuția la creșterea și îmbunătățirea capacității Uniunii de a acorda ajutor umanitar; îmbunătățirea aptitudinilor, a 

cunoștințelor și a competențelor voluntarilor în domeniul ajutorului umanitar și a termenilor și condițiilor de implicare; consolidarea 

capacității organizațiilor de primire și promovarea voluntariatului în țări terțe; comunicarea principiilor Uniunii în domeniul ajutorului 

umanitar convenite în cadrul Consensului european privind ajutorul umanitar; sporirea coerenței și a consecvenței voluntariatului între 

statele membre, pentru a le crea cetățenilor europeni mai multe oportunități de a participa la operațiuni și activități de ajutor umanitar.” 
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oportunitățile persoanelor de a contribui la ajutorul umanitar. Nu există dovezi până în 

prezent care să indice că standardele privind voluntariatul prevăzute de inițiativă au avut 

efecte pozitive asupra standardelor naționale din statele membre ale UE. Unele organizații 

consideră că este dificil să formeze consorții, în special atunci când nu își desfășoară 

activitatea în cadrul unor rețele existente.  

 

10. Procedurile și cerințele cu impact puternic asupra eficacității inițiativei sunt reglementate 

în detaliu în trei acte legislative. Cu toate că, pe de o parte, acest lucru creează o anumită 

sarcină administrativă pentru organizații, el are, pe de altă parte, un impact pozitiv pentru 

experiența voluntarilor, deoarece instituie un proces de recrutare transparent și sprijină 

învățarea și dezvoltarea acestora pe parcursul mobilizării lor. Noi norme și proceduri 

europene pentru gestionarea activității voluntarilor pot fi deosebit de împovărătoare pentru 

organizații, dacă acestea desfășoară în paralel programul lor de voluntariat național și 

activitățile în cadrul inițiativei. Unele organizații consideră că procesul este descurajator, 

deoarece poate dura până la 18 luni: de la publicarea unei cereri de propuneri, la procesul de 

selecție, publicarea locurilor disponibile pentru voluntari, formarea acestora și mobilizarea 

lor. În acest cadru legislativ, Comisia încearcă în mod constant să simplifice și să accelereze 

procesele, pentru a spori atractivitatea inițiativei pentru părțile interesate. Procedurile de 

depunere a candidaturilor, de selecție și de raportare par a fi deosebit de împovărătoare pentru 

organizațiile care sunt active în principal în proiecte din domeniul ajutorului umanitar al UE 

(răspuns în situații de urgență), care urmează proceduri diferite pentru gestionarea granturilor. 

S-a instituit un sistem de monitorizare eficient, care ar putea fi dezvoltat în continuare pentru 

a prelucra informații calitative și rapoarte ad-hoc, pe lângă informațiile cantitative. Orice 

analiză cost-eficacitate poate furniza doar o evaluare preliminară, având în vedere faptul că, 

în acest stadiu, rapoartele finale privind proiectele sau datele financiare aferente nu sunt 

disponibile. Evaluarea externă a constatat un comportament atent la aspectele legate de 

costuri din partea Comisiei în ceea ce privește contractele de servicii, care se bazează pe 

numărul de voluntari formați și asigurați. Inițiativa necesită, pe viitor, procese mai simple, o 

mai bună informare și comunicare cu privire la impactul său potențial pozitiv asupra 

organizațiilor din UE și din străinătate și la modul său de funcționare, dar și legături mai 

strânse cu obiectivele umanitare și de dezvoltare ale UE, precum și cu finanțarea UE. 

 

11. Coerența inițiativei cu instrumentele pentru ajutor umanitar, dezvoltare și protecție civilă 

poate fi îmbunătățită. Inițiativa nu a fost inclusă în instrumentele existente ale UE care 

furnizează ajutor umanitar, ci a fost instituită ca instrument de sine stătător. Întrucât 

voluntarii nu trebuie să fie mobilizați în regiuni în care există conflicte armate, unele țări terțe 

în care se acordă o mare parte a ajutorului umanitar sunt excluse din domeniul de aplicare al 

inițiativei. În ceea ce privește coerența cu politica UE de cooperare pentru dezvoltare, 

definiția în sens larg a ajutorului umanitar, utilizată în regulament, permite crearea unor 

sinergii, deoarece voluntarii pot fi mobilizați într-o gamă largă de proiecte, inclusiv activități 

care creează legături între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare și care sprijină și 

dezvoltă reziliența generală a comunităților locale. Deși nu există o legătură oficială între 

inițiativă și obiectivele de dezvoltare durabilă, majoritatea organizațiilor de primire 

participante afirmă că sunt active atât în domeniul ajutorului umanitar, cât și al dezvoltării. 

Consecvența internă a acțiunilor realizate nu poate fi evaluată în totalitate în acest stadiu al 

inițiativei, însă proiectarea acestora sugerează că ar trebui să fie coerente unele cu altele. 
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12. Inițiativa creează valoare adăugată europeană prin standarde comune pentru gestionarea 

activității voluntarilor din toate țările UE, formare comună și finanțarea consolidării 

capacităților și a asistenței tehnice. Aceasta dă posibilitatea organizațiilor de diferite tipuri (de 

exemplu, organizații umanitare, pentru dezvoltare, pentru protecție civilă, organizații de 

voluntari) și de diferite dimensiuni să colaboreze. Inițiativa nu este deschisă numai 

partenerilor la acordul cadru de parteneriat, ci și tuturor organizațiilor cu sediul în UE care 

desfășoară activități în domeniul ajutorului umanitar sau care intenționează să facă acest 

lucru. De exemplu, doar 3 % dintre partenerii la acordul cadru de parteneriat în domeniul 

umanitar sunt organizații din statele membre care au aderat la UE în 2004 sau ulterior
9
. 

Ponderea acestor organizații în numărul total de organizații certificate este mult mai mare 

(20 %). În această privință, inițiativa a fost în măsură să implice o gamă largă de organizații 

din diverse state membre ale UE.  

 

4. CONCLUZII 

13. Având în vedere constatările raportului de evaluare externă, precum și propria experiență 

și dialogul cu părțile interesate pe parcursul perioadei inițiale de punere în aplicare a 

inițiativei, concluzia generală a Comisiei este că inițiativa aduce o valoare adăugată și că 

obiectivele acesteia sunt relevante pentru părțile interesate. Cu toate acestea, evaluarea 

evidențiază o serie de provocări care ar trebui abordate pentru a spori în continuare impactul 

inițiativei și pentru a o face mai atractivă pentru organizații și voluntari. Aceste aspecte sunt 

subliniate în documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește prezentul raport și 

sunt rezumate în cuprinsul următoarelor puncte. 

 

14. Acțiunile inițiativei sunt reglementate în detaliu de trei acte juridice. În primii trei ani de 

punere în aplicare, a existat un proces îndelungat de constituire a bazei de organizații a 

părților interesate. Acest proces a fost însoțit de proceduri îndelungate și de tranziția de la 

proiectele finanțate de UE pentru consolidarea capacității și asistență tehnică la proiectele de 

mobilizare. Odată ce un număr suficient de organizații va fi primit certificarea și va fi 

îndeplinit standardele ca urmare a sprijinului oferit în cadrul asistenței tehnice și al 

consolidării capacității, se preconizează că organizațiile vor deveni mai încrezătoare și mai 

interesate în mobilizarea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar. 

 

15. Trebuie să fie inițiată simplificarea proceselor și a procedurilor administrative pentru a 

crește gradul de participare a organizațiilor la inițiativă. Feedbackul primit de la organizațiile 

participante și de la organizațiile care nu sunt încă implicate în inițiativă indică o nevoie clară 

de revizuire a procedurilor. De exemplu, organizațiile de trimitere consideră că procesul de 

certificare este problematic; prin urmare, ar trebui să se acorde atenție revizuirii procesului de 

certificare și să se ofere mai mult sprijin organizațiilor interesate pe termen scurt și mediu. 

Proiectele de asistență tehnică, care ajută organizațiile să îndeplinească standardele 

preconizate în ceea ce privește gestionarea activității voluntarilor și siguranța și securitatea 

acestora, ar trebui să fie legate mai strâns de procesul de certificare a organizațiilor cu sediul 

în UE. 

 

                                                            
9 Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Cipru, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, România.  
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16. Atractivitatea inițiativei ar putea fi sporită dacă s-ar reduce intervalul de timp până la 

mobilizare (din momentul publicării cererilor până la mobilizarea efectivă), care este de un an 

și jumătate în prezent, în vederea unor mobilizări mai rapide. Acest lucru ar spori eventual 

numărul de oportunități de mobilizare pentru cetățenii UE și ar reduce numărul de 

abandonuri.  

 

17. Trebuie consolidat interesul din partea organizațiilor active în domeniul ajutorului 

umanitar în sens larg, astfel cum se prevede în regulament. Voluntarii UE pentru ajutor 

umanitar sunt mobilizați în cadrul unor activități de consolidare a rezilienței, al unor activități 

care creează o legătură între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare, în diferite sectoare 

legate de ajutorul umanitar (apă, salubrizare și igienă, gen, logistică), însă și în proiecte de 

dezvoltare privind securitatea alimentară, reducerea sărăciei și reziliența economică. 

Obținerea mai multor sinergii cu programele și proiectele actuale ale Comisiei se numără deja 

printre obiectivele stabilite în Programul anual de lucru al Comisiei pentru 2018. 

 

18. Comisia recunoaște necesitatea de a îmbunătăți consecvența abordării privind 

voluntariatul în țările terțe cu alte sisteme de voluntariat europene. Ar trebui să se vizeze 

coerența și sinergiile cu Serviciul european de voluntariat și cu Corpul european de 

solidaritate. Ar trebui să se optimizeze complementaritatea dintre sectorul umanitar și 

sectorul dezvoltării.  

 

19. Pe parcursul perioadei inițiale de punere în aplicare, s-a pus accentul în principal pe 

dezvoltarea organizațională. Îndreptarea treptată a atenției de la procesele de finanțare 

(sprijinirea gestionării activității voluntarilor sau a capabilității și a capacității 

organizaționale) la activități orientate către impactul umanitar ar contribui la abordarea 

așteptărilor părților interesate în acest sens.  

 

20. O mai bună identificare a impactului ar crește gradul de atractivitate a inițiativei pentru 

organizații și voluntari și ar contribui la o mai bună punere în aplicare a acesteia. Un cadru de 

monitorizare a fost instituit în conformitate cu logica de intervenție a inițiativei. În prezent, se 

colectează exclusiv date cantitative, care ar trebui completate cu date calitative privind 

impactul proiectelor legate de sectorul umanitar, gestionarea riscurilor de dezastre sau crearea 

unei legături între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare. Indicatorii de performanță ar 

trebui să fie revizuiți în ceea ce privește relevanța lor și fezabilitatea colectării unor date 

fiabile, relevante și comparabile. În plus față de indicatorii de performanță existenți privind 

mobilizarea voluntarilor, ar trebui elaborați indicatori de performanță în ceea ce privește 

progresele înregistrate în consolidarea capacității și asistența tehnică, care absorb cea mai 

mare parte a bugetului inițiativei. Acești indicatori ar ajuta la măsurarea impactului inițiativei 

asupra comunităților locale, a organizațiilor participante și a voluntarilor și ar scoate în 

evidență legăturile dintre proiectele din cadrul inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor 

umanitar” și proiectele de ajutor umanitar/de pregătire pentru dezastre. Ar trebui explorată în 

continuare o mai bună cooperare cu birourile de ajutor umanitar și cu delegațiile UE, inclusiv 

în ceea ce privește monitorizarea proiectelor din cadrul inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor 

umanitar”. 
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5. PERSPECTIVE 

 

21. Evaluarea oferă analize și informații utile despre punerea în aplicare a inițiativei, inclusiv 

despre deficiențele actuale, și sugerează domeniile care necesită îmbunătățiri suplimentare. 

Comisia pune în practică constatările și recomandările evaluării în cadrul unei abordări duble: 

luând în considerare, pe de o parte, acțiunile care pot fi puse în aplicare pe termen scurt și 

mediu în actualul cadru legislativ și, pe de altă parte, acțiunile care necesită modificări mai 

profunde ale legislației referitoare la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”. 

 

22. În ceea ce privește prima serie de acțiuni, rezultatele evaluării se vor regăsi imediat în 

elaborarea programelor și în alocarea resurselor. Comisia lucrează deja la acțiuni care să fie 

puse în aplicare începând din momentul de față până la sfârșitul actualei perioade de punere 

în aplicare în 2020, cu scopul de a accelera procesele, de a simplifica procedurile 

administrative, de a consolida sprijinul pentru organizațiile interesate, de a promova în 

continuare oportunitățile de finanțare și de a disemina poveștile de succes. De exemplu, acest 

lucru va fi realizat printr-o simplificare suplimentară a procesului de certificare pentru 

organizațiile care participă la acorduri cadru de parteneriat, evitând suprapunerile în cadrul 

celor două proceduri administrative, prin reducerea formularelor electronice de certificare, 

prin reducerea perioadei dintre publicarea cererilor și mobilizarea voluntarilor și prin 

intensificarea activităților de promovare pentru a face cunoscut impactul voluntarilor pe 

teren. Un alt domeniu-cheie vizează intensificarea mobilizării voluntarilor UE pentru ajutor 

umanitar în cadrul proiectelor Comisiei pentru ajutor umanitar și pentru reducerea riscului de 

dezastre și al proiectelor de cooperare pentru dezvoltare. 

 

23. A doua serie de acțiuni este legată de activitatea în curs a Comisiei privind viitoarele 

programe ale UE din următorul cadru financiar multianual. Constatările prezentei evaluări 

intermediare vor contribui în mod util la elaborarea propunerii Comisiei privind programele 

de cheltuieli după 2020. În acest sens, Comisia va depune eforturi pentru a realiza o 

simplificare semnificativă a procedurilor, prin eliminarea elementelor care încetinesc 

mobilizarea voluntarilor și care creează o sarcină administrativă semnificativă pentru 

organizațiile participante. Sunt vizate sinergii cu alte sisteme de voluntariat europene și 

eficientizarea acestora, în special Corpul european pentru solidaritate. Comisia va urmări să 

ofere o viziune mai clară pentru cetățenii europeni care caută oportunități de voluntariat în 

interiorul și în afara UE. O aliniere mai bună cu obiectivele UE referitoare la crearea unei 

legături între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare și la ajutorul umanitar și dezvoltare 

va fi luată în considerare pentru a spori participarea organizațiilor umanitare și pentru 

dezvoltare și oportunitățile de voluntariat. 

 

24. Bazându-se pe experiența acumulată și pe lecțiile învățate și luând în considerare 

recomandările din evaluarea intermediară, Comisia va continua punerea în aplicare și 

dezvoltarea ulterioară a inițiativei, în strânsă colaborare cu statele membre, instituțiile, 

organele, organizațiile și cetățenii UE. Feedbackul din partea părților interesate va continua 

să reprezinte principalul motor pentru îmbunătățiri, sporind astfel impactul inițiativei în 

următoarea etapă de punere în aplicare până în 2020 și după aceea. 
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