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Kiáltvány a jótékonyságért – egy jobb Európáért
Magánforrásokkal a közjóért
A filantrópia és a jótékonysági szervezetek a demokratikus és pluralista társadalmak fontos részét
képezik. Egyre több állampolgár szeretne jót tenni, segíteni a társadalmi kérdések kezelésében,
véleményt nyilvánítani, kapcsolódni és együttműködni másokkal, akikkel közös értékeket vallanak. Ezek
a vágyak fakadhatnak az igazságtalansággal kapcsolatos felháborodásból, a legkiszolgáltatottabbak iránti
aggodalomból, új irányzatok és ötletek megvalósításának vágyából, de a természet és kultúra
megőrzéséért való felelősségérzetből is.
Ezen értékektől vezérelve sok magánszemély és jótékonysági szervezet támogat olyan
kezdeményezéseket, amelyek mindannyiunk javát szolgálják, olyan területeken, mint például az oktatás,
az egészségügy, a tudomány, a nemzetközi fejlesztés, a környezet, a kultúra és a szegénység elleni
küzdelem. A filantrópia társadalomhoz való hozzájárulása egyedülálló, ezért azt meg kell tartani,
ösztönözni és tartósan jutalmazni. A politikusok és a kormányok elismerése kulcsfontosságú. Különösen
most, amikor az állampolgárság, a részvétel és az egymással való törődés fontosabb, mint valaha, amikor
e demokratikus eszmék komoly kihívásokkal szembesülnek Európa egyes részeiben. A filantrópia és a
szélesebb civil társadalom kulcsszerepet játszanak az Európai Unió Alapszerződésének második
cikkelyében foglalt értékek védelmében és előmozdításában is, ami magában foglalja az emberi méltóság,
az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartását.
A filantrópiának olyan politikai és jogszabályi környezetre van szüksége, amely lehetővé teszi annak teljes
kiaknázását. Azonban aggodalomra ad okot, hogy a szabályozás, és a szélesebb politikai környezet
egyaránt egyre több kihívást támaszt a civil társadalommal és a segíteni vágyókkal szemben. Több
útmutatásra van szükség ahhoz, hogy a nemzeti és uniós szintű jogszabályok változásai ne ütközzenek
az uniós joggal és az európai alapértékekkel. Mindemellett a civil szereplők általában nem élvezik az
Európai Unió belső piacának teljes szabadságát a jogi személyiség elismerése, a székhely áthelyezése, a
határokon átnyúló egyesülések, a jótékony célú pénzeszközök mozgása, az egységes adózás elve, illetve
az Európai Unión belüli pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó szabályozásokkal kapcsolatos célzott
és ésszerű politikák hiánya miatt. A 2018. januári közös DAFNE-EFCi tanulmány a civil tér bővítéséről
új lehetőségeket tárt fel annak kialakításához és védelméhez.
A „Kiáltvány a jótékonyságért – egy jobb Európáért” felhívás az európai politikusok felé, hogy dolgozzanak a
filantrópia egységes piacán, amely magában foglalja a jótékonyság jobb elismerését az EU
jogszabályaiban és nemzeti szinten egyaránt; támogatja a határokon átnyúló jótékonyságot az EU-ban,
és csökkenti ezek korlátait annak érdekében, hogy az adományozók és alapítványok támogatásait minél
jobban ki lehessen használni a közjó érdekében.
Az európai filantrópia összesen több mint 147 000 adományozót és alapítványt foglal magában, amelyek
éves támogatásainak összege közel 60 milliárd euró. A támogatásokon és beruházásokon túl ezek a
szervezetek kiemelkedő szakértelemmel, átfogó tudással és kiváló hálózatokkal rendelkeznek a maguk
területein, és a megfelelő körülmények között jelentős hatást érhetnek el.
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Négy ajánlás a filantrópia egységes piacának kialakításához
1. A filantrópia elismerése és együttműködés a filantróp szektor szereplőivel
A filantrópiát és annak a civil társadalom, a közösségi kohézió és az európai értékek, például a
demokrácia és a jogszabályok támogatásában betöltött fontos szerepét jobban el kell ismerni az uniós
szerződésekben és döntéshozatalban. A szerződéskötés szabadságát és az európai alapjogokat
egyértelműen alkalmazni kell minden típusú és méretű adományozó és alapítvány esetében, hogy a
jótékonysági intézmények teljes mértékben kifejthessék a bennük rejlő lehetőségeket demokratikus
társadalmunk szolgálatában. A politikusoknak nyilvánosan fel kell szólalniuk a szektor védelmében,
például a Filantrópia Évének kezdeményezésével. A filantrópia kulcsfontosságú partner és forrás,
amellyel a politikai döntéshozóknak konzultálniuk kell és el kell köteleződniük feléjük.
2. A határokon átívelő filantrópia elősegítése
A filantrópia Egységes Piacának lényege a tőke szabad áramlásának elismerése Európában, valamint az
egyenlő bánásmód elvének fokozottabb alkalmazása az adminisztratív akadályok felszámolása és az
adózási szempontból hatékony határokon átnyúló jótékonyság megkönnyítése érdekében. A
politikusoknak le kell állítaniuk a külföldi finanszírozási korlátozásokat, és biztosítaniuk kell a
banki/pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint a határokon átnyúló jótékony célú
pénzügyi folyamatok biztonságos csatornáit az Únión belül és kívül is. A nemzeti törvényeknek és az
uniós szintű politikának elő kell segítenie a határokon átnyúló jótékonyságot az EU alapvető jogainak és
értékeinek, valamint az Alapszerződésben meghatározott szabadságjogoknak megfelelően. A filantrópia
Egységes Piacának lehetővé kell tennie a jogi személyiségek kölcsönös elismerését, és azok határokon
átnyúló egyesülését, illetve a székhelyáthelyezést az EU-n belül. A politikusoknak fontolóra kell venniük
egy nemzetek feletti jogi forma kialakítását is.
3. Lehetővé tenni és támogatni a jótékonysági kezdeményezéseket
Az európai filantrópia jobb általános működési környezetben és jobb védelmi mechanizmusokkal
körülbástyázva hatékonyabb lehetne. Ehhez szükséges, hogy a nemzeti törvények és az uniós szintű
politika elősegítsék a jótékonyságot, és összhangban legyenek az EU alapvető jogaival és értékeivel,
valamint az Alaptörvényben meghatározott szabadságjogokkal. Ennek érdekében az Európai
Bizottságnak és az Únió Alapjogi Ügynökségének folyamatosan figyelemmel kell kísérnie, hogy az
ágazatot érintő uniós és nemzeti jogszabályok összeegyeztethetőek-e az alapvető jogokkal és az európai
értékekkel. Az Európai Bizottságnak folytatnia kell a kötelezettségszegési eljárások megindítását,
amennyiben sérül az uniós jog és a kapcsolódó alapjogok. Az adózási visszaélésekre, a pénzmosásra és
a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó nemzeti és uniós szintű szabályoknak arányban kell állniuk
azokkal a kockázatokkal, amelyeket csökkenteni hivatottak, és nem korlátozhatják indokolatlanul a
törvényes jótékonysági tevékenységeket. A jótékonysági szektornak továbbra is hozzá kell férnie a
pénzügyi szolgáltatásokhoz, hogy munkáját és a határokon átnyúló transzfereket biztonságosan
végezhesse. Arra is felszólítjuk a politikusokat, hogy igazságosabb ÁFA-szabályozást dolgozzanak ki a
jótékonysági szervezetek számára.
4. Együttes támogatás és társfinanszírozás a közjóért és a civil társadalomért
Az EU erősíthetné a magánforrások közjóra gyakorolt hatását olyan pénzügyi eszközök bevezetésével,
amelyek katalizátorként működnek a jótékonysági tevékenységek társfinanszírozásában, és ösztönzik a
szervezetek küldetésével összhangban lévő beruházások kockázatának csökkentését.
Emellett felszólalunk az úniós Igazságosság, Jogok és Értékek Alap létrehozása mellett, hogy
kiegészítsék és erősítsék a jótékonysági törekvéseket a nyomás alatt álló európai civil társadalmakban.
A következő pénzügyi ciklusban az EU-nak biztosítania kell, hogy a civil társadalom szervezetei
rendelkezzenek erőforrásokkal az alapvető jogok, a jogállamiság és a demokrácia előmozdítására
irányuló közép- és hosszú távú tervek kidolgozására – a konkrét időszakra vonatkozó EU-s projekteken
túl is –; valamint az „őrkutya” szerep fenntartására, és a veszélyekre való reagálásra is.
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Adományozók és Alapítványok Hálózatai Európában (DAFNE)

A DAFNE Európa legnagyobb adományozói és alapítványi szövetségeinek hálózata. Az összesen több
mint 10 000 alapítványt és a támogatót magában foglaló 26 tagszervezetével a DAFNE az európai
alapítványok egyik vezető szervezete. A nemzeti szövetségek közötti párbeszéd és együttműködés
ösztönzésével támogatja tagjainak önálló tevékenységét.
Kapcsolat: Max von Abendroth, ügyvezető igazgató, max.abendroth@dafne-online.eu, +32 494 50 51
79, www.dafne-online.eu

Európai Alapítványi Központ (EFC)
Az Európai Alapítványi Központ (EFC) az intézményi filantrópia platformja európai fókusszal, de a
globális jótékonyság is érdeklődési körébe tartozik. Alapítványok és jótékonysági intézmények hálózata,
amely elkötelezett az intézményi filantrópia fejlesztése és előmozdítása iránt Európában és világszerte.
Annak érdekében, hogy Európában az intézményes filantrópia hangja legyen, az EFC népszerűsíti és
kommunikálja az intézményes jótékonyság jelentőségét a társadalom felé, egy olyan környezet
kialakításának érdekében, amelyben az virágozhat. Központként szolgál a szektorok közötti
együttműködések számára, hogy segítse tagjait a társadalomban kifejtett hatásuk növelésében.
Kapcsolat: Gerry Salole, vezérigazgató, gsalole@efc.be, +32 2 512 8938, www.efc.be
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