Filantropia și organizațiile filantropice constituie componente critice
ale societăților noastre democratice și pluraliste. Tot mai mulți cetățeni
vor să facă bine: aceștia doresc să contribuie la rezolvarea problemelor
societății, să se exprime, să se conecteze și să colaboreze cu alte persoane cu care împărtășesc aceleași idealuri – idealuri ce iau naștere
adesea din indignarea provocată de nedreptăți, din grija pentru cei mai
vulnerabili, din pasiunea de a stimula noi tendințe și idei și dintr-un simț
al responsabilității îndreptat spre conservarea prețiosului patrimoniu
natural și cultural.

UN PROIECT COMUN AL DAFNE & EFC

Proiectul „Advocacy pentru filantropie”, un proiect comun al DAFNE şi EFC, oferă o platformă
de monitorizare, analiză legislativă şi implicare la nivelul politicilor pentru filantropia
europeană. Principalul său obiectiv este conturarea mediului legislativ la nivel naţional,
european şi internaţional, prin implementarea foii de parcurs europene pentru acţiuni de
advocacy în favoarea unei pieţe unice a filantropiei.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina www.philanthropyadvocacy.eu

Motivați de aceste idealuri, multe persoane și organizații filantropice
sprijină demersuri de pe urma cărora beneficiem cu toții, precum cele
ce vizează educația, sănătatea, știința, dezvoltarea internațională, mediul
înconjurător, cultura și combaterea sărăciei. Așadar, filantropia vine cu
o contribuție unică în societate. Aceasta trebuie permanent apreciată,
stimulată și recompensată. Recunoașterea din partea politicienilor și a
guvernelor este crucială. În special acum, când spiritul civic, participarea și grija pentru celălalt sunt mai importante ca oricând, în lumina
serioaselor provocări ce amenință aceste idealuri democratice în unele
părți ale Europei. Filantropia, alături de întreaga societate civilă, joacă
un rol cheie în apărarea și promovarea valorilor prevăzute la articolul 2
al Tratatului UE, printre care se numără respectarea demnității umane,
drepturile omului și statul de drept.

Filantropia are nevoie de politici și un cadru normativ care să-i permită
să își valorifice întregul potențial. Totuși, evidențe îngrijorătoare indică
faptul că reglementările și climatul politic, în general, pun tot mai mult
în dificultate activitatea societății civile și a actorilor filantropici. Sunt
necesare orientări mai clare pentru a asigura că politicile elaborate la
nivel național și la nivelul UE nu contravin legislației Uniunii Europene și
valorilor fundamentale europene. Mai mult, se pare că, în general, actorii
din domeniul filantropiei nu se bucură încă pe deplin de libertatea oferită
de piața internă a Uniunii Europene în ceea ce privește recunoașterea
personalității juridice, transferul sediului social, fuziunile transfrontaliere, libera circulație a fondurilor în scopuri caritabile, tratamentul fiscal
nediscriminatoriu sau lipsa unor politici rezonabile și adaptate/dedicate
pentru combaterea spălării de bani la nivelul Uniunii Europene. Studiul
din ianuarie 2018 realizat de DAFNE și EFC cu privire la extinderea
spațiului destinat filantropiei1 a identificat noi oportunități de definire
și de protejare a spațiului de mișcare al filantropiei.
1 Breen, Oonagh B., „Enlarging the Space for European Philanthropy”, studiu publicat de EFC şi
DAFNE, 2018. (www.philanthropyadvocacy.eu)

Reţeaua Donatorilor şi Fundaţiilor
din Europa (DAFNE)

DAFNE este cea mai mare rețea de donatori
și asociații ale fundațiilor din Europa. Având
27 de asociații membre, care numără peste
10.000 de fundații și organizații finanțatoare,
DAFNE reprezintă o puternică portavoce
pentru fundațiile europene. Ne implicăm în
domeniul advocacy, dezvoltării capacității,
promovării filantropiei și cercetării. Scopul
nostru este consolidarea sectorului filantropic în Europa și creșterea profesionalismului
și a eficacității asociațiilor naționale.
DAFNE este membră a WINGS, partener
asociat al netFWD din cadrul OCDE și susținător activ al inițiativei #NextPhilanthropy.
DAFNE implementează proiectul „Advocacy
pentru filantropie” împreună cu EFC.
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Centrul European
al Fundaţiilor (EFC)

Fiind una dintre principalele platforme dedicate filantropiei din Europa, EFC depune
eforturi pentru consolidarea sectorului și
promovează filantropia instituțională ca un
instrument formidabil pentru realizarea
schimbărilor. Considerăm că filantropia
instituțională deține un rol unic, esențial
și oportun în ceea ce privește abordarea
provocărilor critice cu care se confruntă
societățile. Lucrând îndeaproape cu membrii noștri, o rețea dinamică formată din
organizații filantropice cu viziune strategică,
provenind din peste 30 de țări:
• Încurajăm învățarea reciprocă, aducând
în prim plan expertiza și experiența din
cadrul sectorului;
• Intensificăm colaborarea, conectând
persoanele în vederea realizării unor
schimburi și acțiuni comune;
• Pledăm pentru un cadru normativ și politici
favorabile filantropiei;
• Construim o bază de date solidă, prin
cunoștințe și informații;
• Creștem vizibilitatea impactului și a valorii
filantropiei.
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„Manifestul filantropiei europene” reprezintă un
apel către responsabilii politici din Europa pentru
crearea unei pieţe unice a filantropiei, care să
includă o mai bună recunoaştere a filantropiei
la nivelul legislaţiei UE şi al celei naţionale, să
susţină filantropia transfrontalieră în cadrul UE şi
să reducă barierele ce afectează în prezent acest
sector, astfel încât să crească impactul resurselor
private puse în slujba binelui public de către
donatori şi fundaţii.

La nivel european, filantropia instituţională
cuprinde peste 147.000 de donatori şi fundaţii,
care donează anual aproape 60 de miliarde de euro.
Dincolo de finanţări şi investiţii, aceste organizaţii
dispun de o expertiză formidabilă, cunoştinţe
aprofundate şi reţele extraordinare ale factorilor
de interes în domeniile în care acţionează, ce
pot fi dezvoltate semnificativ printr-un cadru
corespunzător.

Patru recomandări pentru instituirea
unei pieţe unice a filantropiei
RECUNOAŞTEREA
filantropiei şi
COLABORAREA CU
ACTORII ACESTEIA

FACILITAREA
filantropiei
transfrontaliere

• Filantropia și rolul important pe care îl
deține aceasta în susținerea societății
civile, a coeziunii comunitare și a valorilor
europene, cum ar fi democrația și statul
de drept, trebuie să beneficieze de o mai
bună recunoaștere în cadrul tratatelor
UE, dar și din partea responsabililor
politici de la nivelul Uniunii Europene.
• Libertățile prevăzute în Tratat și drepturile fundamentale ale UE trebuie să se
aplice în mod clar donatorilor și fundațiilor de orice tip, formă și dimensiune pentru a permite filantropiei instituționale să
își valorifice la maxim potențialul pentru
binele societății noastre democratice.
• Politicienii ar trebui să vină în sprijinul
acestui sector și să promoveze, în mod
public, rolul important al filantropiei,
de exemplu prin instituirea unui An
european al filantropiei.

• La baza pieței unice a filantropiei stă
recunoașterea liberei circulații a capitalurilor în Europa, dar și asigurarea
aplicării mai consistente a principiului
nediscriminării în vederea eliminării
barierelor administrative și a facilitării unei filantropii transfrontaliere
eficiente din punct de vedere fiscal.
• Politicienii trebuie să ridice restricțiile
impuse finanțărilor străine și ar trebui
să asigure accesul la servicii bancare/
financiare și canale sigure și securizate
pentru fluxurile filantropice transfrontaliere atât în cadrul Uniunii Europene,
cât și în afara acesteia.
• Legislațiile naționale și politicile UE ar
trebui să faciliteze filantropia transfrontalieră, în concordanță cu valorile
și drepturile fundamentale ale UE și cu
libertățile prevăzute în Tratat.
• Piața unică a filantropiei ar trebui să permită, în cazul filantropiei instituționale
din cadrul UE, recunoașterea reciprocă a personalității juridice, realizarea
fuziunilor transfrontaliere și mutarea
sediului social.
• Politicienii ar trebui să ia în calcul stabilirea unei forme juridice supranaționale
destinate filantropiei organizate.

ÎNLESNIREA
ŞI PROTEJAREA
filantropiei
• Filantropia europeană ar putea fi mai
eficientă dacă s-ar bucura de un cadru
general mai pozitiv și de mecanisme de
protecție mai bune. Aceasta înseamnă că
legislațiile naționale și politicile UE ar trebui
să faciliteze filantropia și să fie coerente
cu valorile și drepturile fundamentale ale
Uniunii Europene, precum și cu libertățile
prevăzute în Tratat.
• În acest scop, ar trebui să se realizeze o
monitorizare continuă de către Comisia
Europeană și Agenția pentru Drepturile
Fundamentale, astfel încât să se asigure că
legislația europeană și cea națională cu un
impact asupra sectorului filantropic sunt
compatibile cu drepturile fundamentale
și valorile europene.
• Comisia Europeană ar trebui să continue
lansarea procedurii legate de încălcarea dreptului comunitar atunci când nu
sunt respectate legislația europeană și
drepturile conferite prin Carta drepturilor
fundamentale.
• Normele naționale și europene referitoare
la evaziunea fiscală, spălarea de bani și
finanțarea terorismului trebuie să fie
pe măsura riscurilor pe care încearcă
să le elimine, fără a restricționa, în mod
nejustificat, activitățile caritabile legitime.
• Sectorul filantropiei trebuie să continue
să aibă acces la servicii financiare pentru
a-și putea desfășura activitatea și pentru a
efectua transferuri transfrontaliere sigure.
• Facem, de asemenea, apel la politicieni
să stabilească un acord mai echitabil în
domeniul TVA-ului pentru organizațiile
caritabile.

CO-FINANŢĂRI
ŞI CO-INVESTIŢII
pentru binele public
şi societatea civilă
• Uniunea Europeană ar putea influenţa
impactul resurselor private ce vizează
interesul public, prin introducerea
unor instrumente financiare care 1)
să acţioneze ca o forţă catalizatoare
pentru acordarea de finanţări împreună
cu organizaţiile filantropice şi 2) să
stimuleze co-investiţiile prin reducerea
riscurilor ce însoţesc investiţiile
realizate de organizaţiile filantropice
pentru a-şi îndeplini misiunea.
• Mai mult, solicităm crearea unui Fond
European pentru Justiţie, Drepturi şi
Valori care să completeze şi să susţină
angajamentul filantropic în societăţile
civile europene aflate sub presiune.
• În următorul cadru financiar multianual,
Uniunea Europeană trebuie să se asigure
că sunt disponibile resurse pentru ca
organizaţiile societăţii civile să poată
elabora planuri pe termen mediu şi
lung pentru promovarea drepturilor
fundamentale, a statului de drept şi
a democraţiei, pe lângă proiectele
specifice ale UE desfăşurate pe o
anumită perioadă de timp, precum şi să
îşi asume rolul de gardian şi să răspundă
ameninţărilor.

