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DAFNE is Europe’s largest network of 
donors and foundations associations. 
With 27 member associations with a 
collective membership of more than 
10,000 foundations and grant-makers, 
DAFNE is a leading voice of European 
foundations. We are involved in advocacy, 
capability building, promotion of philan-
thropy and research. Our aim is to 
strengthen the philanthropic sector in 
Europe and to enhance professionalism 
and effectiveness of national associations. 

DAFNE is a member of WINGS, an 
associate partner of OECD netFWD and 
an active supporter of #NextPhilanthropy. 
DAFNE is running jointly with the EFC the 
“Philanthropy Advocacy” project.

As a leading platform for philanthropy in 
Europe, the EFC works to strengthen the 
sector and make the case for institutional 
philanthropy as a formidable means of 
effecting change. We believe institutional 
philanthropy has a unique, crucial and 
timely role to play in meeting the critical 
challenges societies face. Working closely 
with our members, a dynamic network 
of strategically-minded philanthropic 
organisations from more than 30 
countries, we:

•	 Foster	peer-learning	by	surfacing	the	
expertise and experience within the 
sector

•	 Enhance	collaboration	by	connecting	
people for exchange and joint action

•	 Advocate	 for	 favourable	 policy	
and regulatory environments for 
philanthropy

•	 Build	a	solid	evidence	base	 through	
knowledge and intelligence

•	 Raise	 the	 visibility	 of	philanthropy’s	
value and impact
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Philanthropy and philanthropic organisations are a critical part of our 
democratic and pluralistic societies. More and more citizens want to do 
good: They want to help address societal issues, express themselves, 
and connect and collaborate with others who share their ideals − ideals 
that often stem from indignation about injustice, from care for the most 
vulnerable, from passion to stimulate new trends and ideas, and from 
a sense of responsibility for preserving valuable nature and culture. 

Motivated by these ideals, many individuals and philanthropic organisations 
support endeavours from which we all benefit, such as education, health, 
science, international development, environment, culture and fighting 
poverty. Philanthropy’s contribution to society is therefore unique. This 
must	be	cherished,	stimulated	and	rewarded	persistently.	Recognition	
by politicians and by governments is crucial. Especially now, when 
citizenship, participation and caring for each other are more important 
than ever in light of the serious challenges to these democratic ideals 
in some parts of Europe. Philanthropy, alongside the wider civil society, 
plays a key role in defending and promoting the values enshrined in 
Article 2 of the EU Treaty, which include respect for human dignity, 
human rights and the rule of law. 

Philanthropy needs a policy and regulatory environment that allows it 
to unleash its full potential. Of concern however is evidence indicating 
that regulation as well as the wider political climate are increasingly 
challenging civil society and philanthropic actors’ activity. More guidance 
is needed to ensure that policy developments at national and EU level 
do not conflict with European Union law and European core values. 
Moreover, it appears that philanthropic actors generally do not yet 
enjoy the full freedom of the European Union internal market when it 
comes to recognition of legal personality, transfer of seat, cross-border 
mergers, free flow of funds for charitable purposes across borders, 
non-discriminatory tax questions or the lack of tailor made/dedicated 
and reasonable policies regarding anti-money laundering regulations 
within the European Union. The January 2018 joint DAFNE-EFC study on 
enlarging the space for philanthropy1, has identified new opportunities 
to help shape and protect philanthropy’s operating space.

Four key recommendations to introduce 
a Single Market for Philanthropy

EUROPEAN 
PHILANTHROPY 

Donors and Foundations 
Networks in Europe (DAFNE)

CONTACT 

ФИЛАНТРОПИЯТА
В ЕВРОПА

DAFNE е най-голямата мрежа на 
дарителски асоциации в Европа. Със 
своите 27 членове и повече от 10 
000 дарителски организации DAFNE 
е водещ глас сред европейските 
фондации. 
Тя подкрепя индивидуалните дейности 
на своите членове, като насърчава 
диалога и сътрудничеството между 
националните асоциации. 
DAFNE е член на WINGS, асоцииран 
партньор на OECD netFWD и активно 
подкрепа #NextPhilanthropy.
DAFNE и EFC изпълняват заедно 
проекта "Застъпничество за 
филантропия".

КОНТАКТ

Европейски център на 
фондациите (EFC)

Мрежа на дарителските 
асоциации в Европа (DAFNE)

Европейският център на фондациите 
(EFC) е платформа на институционална 
филантропия с фокус върху Европа, 
но и с поглед към глобалното поле по 
темата. Това е мрежа от фондации и 
благотворителни институции, които 
са поели ангажимент към развиване 
и насърчаване на институционална 
филантропия в Европа и в световен 
мащаб. 
С амбицията да бъде гласът на 
институционалната филантропия в 
Европа EFC насърчава и популяризира 
ценността на институционалната 
филантропия в обществото, като по 
този начин допринася за среда, в която 
филантропията може да процъфтява. 
Центърът подпомага обмяната на опит 
в сектора и насърчава своите членове 
да повишават ефекта и ценността от 
работата си в обществото.

КОНТАКТ

Проектът на DAFNE и EFC "Застъпничество за филантропия" има за задачи да 
мониторира, анализира промените в нормативната среда и да допринася за 
политически ангажимент към развиване на филантропията в Европа. 
Основната му цел е да очертае контекста на националните, европейски и 
международни нормативни рамки и практики, като въведе пътна карта за единен 
пазар за филантропията.
Повече информация можете да намерите на www.philanthropyadvocacy.eu  

Филантропията и дарителските организации са ключова част от нашите 
демократични и плуралистични общества. Повече и повече граждани искат 
да правят добро, да помагат в адресирането на проблемите с обществено 
значение, да се изразява, да се свързват и сътрудничат с хора, с които 
споделят идеалите си.  Идеали, които често произхождат от възмущение 
срещу несправедливост и грижа за най-уязвимите, както и от желанието 
да се стимулират нови тенденции и идеи и да се формира усещането за 
отговорност за опазването на ценни природа и култура. 

Мотивирани от тези идеали, много хора и организации подкрепят усилия, от 
които всички ние имаме полза в области като образование, здравеопазване, 
наука, международно развитие, опазване на околната среда, култура и 
борба с бедността.  Приносът, който има филантропията в обществото е 
уникален, и той трябва да бъде съхранен, стимулиран и награждаван.  
Признанието от политици и от държавни правителства е ключово. Особено 
сега, когато гражданското участие и грижата един за друг са по-важни 
от всякога, в светлината на сериозните предизвикателства пред тези 
демократични идеали в някои части на Европа. Филантропията, заедно с 
широкото гражданско общество играят важна роля за защита и поддържане 
на ценностите, залегнали в Член 2 на Договора на ЕС, като уважение към 
човешкото достойнство, човешките права и закона.   

Филантропията има нужда от политика и регулации, които позволяват 
тя да отприщи пълния си потенциал. Притеснителни са обаче фактите, 
показващи, че регулациите, както и политическия климат са все по-
предизвикателни за дейността на гражданското общество и филантропите.  
Има нужда от повече насоки, за да се убедим, че  развитието на политики 
на национално и европейско ниво не е в конфликт със законите в ЕС и 
основните европейски ценности. Още повече се очертава, че филантропите 
като цяло нямат пълна свобода във вътрешния пазар на ЕС, когато става 
въпрос за признание на правен субект, промяна на пост, трансгранично 
сливане, свободен поток на средства за благотворителност зад граница, 
недискриминиращи правила срещу укриване на данъци или липса на 
разумни политики срещу изпиране на пари в ЕС. Проучване на ДАФНЕ 
от януари 2018г., за разширяване на пространството за филантропия 
идентифицира нови възможности да подпомогне оформянето и опазването 
на пространството, в което оперира филантропията.  
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•	 Philanthropy	and	its	important	role	in	
supporting civil society, community 
cohesion and European values such 
as democracy and rule of law must be 
better recognised in the EU Treaties 
and by EU policymakers. 

•	 The	 Treaty Freedoms and EU 
Fundamental Rights shall be clearly 
applied to donors and foundations of 
all different types, shapes and sizes 
to allow institutional philanthropy 
to unlock its full potential for our 
democratic society. 

•	 Politicians	should	speak	up	to	protect	
the sector and promote the important 
role of philanthropy publicly, e.g. 
by initiating a European Year for 
Philanthropy. 

•	 European	 philanthropy	 could	 be	
more effective if it enjoyed a better 
overall operating environment and 
better protection mechanisms. This 
includes the view that national laws 
and EU level policy should facilitate 
philanthropy and be in line with EU 
fundamental rights and values, and 
Treaty Freedoms. 

•	 In	 this	 regard,	 there	 should	 be	
continued monitoring by the European 
Commission	 and	 FRA	 to	 ensure 
that EU and national legislation 
impacting the philanthropy sector is 
compatible with fundamental rights 
and European values. 

•	 The	European	Commission	should	
continue to launch infringement 
proceedings where there is a breach 
of EU law and associated Charter 
rights. 

•	 National	and	EU	 level	rules on tax 
evasion, money laundering and 
counter-terrorism financing rules 
must be proportionate to the risks 
they seek to address and must not 
unduly restrict legitimate charitable 
activities. 

•	 The	philanthropy	sector	must	continue	
to have access to financial services to 
do its work and carry out safe cross-
border transfers. 

•	 We	also	call	 on	politicians	 to	work	
towards a fairer VAT deal for charities. 

•	 The	 core	 of	 the	 Single	Market	 for	
Philanthropy is about acknowledging 
the free flow of capital within Europe 
as well as ensuring more meaningful 
application of the non-discrimination 
principle to eliminate administrative 
barriers and facilitate tax-effective 
cross-border philanthropy. 

•	 Politicians	must	stop foreign funding 
restrictions and should ensure access 
to banking/financial services and safe 
and secure channels for cross-border 
philanthropic flows within but also 
outside the EU. 

•	 National	laws	and	EU	level	policy	should	
facilitate cross-border philanthropy 
in line with EU funda-mental rights 
and values, and Treaty Freedoms. 

•	 The	Single	Market	 for	Philanthropy	
should allow mutual recognition of 
legal personality and enable cross-
border mergers and move of seats 
for institutional philanthropy within 
the EU. 

•	 Politicians	should	consider	developing	
a supranational legal form for 
organised philanthropy. 

•	 The	EU	could	leverage	the	impact	of	
private resources for public value by 
introducing financial instruments that 
1) act as a catalyst for co-granting 
with philanthropy and 2) stimulate co-
investments by de-risking mission-
related investments of institutional 
philanthropy. 

•	 Furthermore,	 we	 call	 for	 an	 EU 
Justice, Rights and Values Fund 
to complement and leverage 
philanthropic engagement in European 
civil societies under pressure. 

•	 In	 the	next	Multi-Annual	Financial	
Framework, the EU must ensure that 
resources are available for civil society 
organisations to develop medium 
to long-term plans to promote 
fundamental rights, rule of law and 
democracy, beyond specific time-
bound EU related projects; and to 
sustain watchdog roles and respond 
to threats.
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Four key recommendations to introduce 
  a Single Market for PhilanthropyThe “European Philanthropy Manifesto” is a call to 

policy makers in Europe to work towards a Single 
Market for Philanthropy which includes a better 
recognition of philanthropy in EU legislation as 
well as at national level; supports cross-border 
philanthropy across the EU; and decreases today’s 
barriers for philanthropy in order to leverage the 
impact of donors’ and foundations’ spending of 
private resources for public good. 

Institutional philanthropy in Europe includes 
more than 147,000 donors and foundations with 
an accumulated annual giving of nearly 60 billion  
euros. Besides funding and investments, these 
organisations combine an outstanding set 
of expertise, deep knowledge and excellent 
stakeholder networks in the areas of their 
activities that can be leveraged significantly with 
the appropriate framework conditions.

„Манифест за филантропията – за по-добра 
Европа” е призив към европейските политици 
да работят за единен пазар на филантропия, 
който включва по-добро признание в правния 
свят на ЕС, както и на национално ниво; подкрепя 
трансграничната филантропия в ЕС; и намалява 
бариерите пред филантропията, за да въздейства 
върху разходите на донори и фондации за общото 
благо.  

Институционалната филантропия в Европа 
включва повече от 147,000 донора и фондации 
с общи годишни дарения в размер на близо 60 
милиарда евро. Освен финансиране и инвестиции 
тези организации обединяват изключителна 
експертиза, знания и мрежи от заинтересовани 
страни в областите на работа, които могат да са 
средство за постигане на подходящи рамкови 
условия. 

Четири ключови препоръки за въвеждане 
на единен пазар за филантропия

•	 Филантропията	 и	 нейната	 важна	
роля по отношение на подкрепата 
на гражданското общество, местната 
кохезия и европейските ценности 
като демокрация и върховенство на 
закона, трябва да бъдат признати в 
договорите на ЕС и от европейските 
политици. 

•	 Всички свободи, залегнали в 
Договора за ЕС и Хартата на 
основните права на ЕС, трябва да 
бъдат ясно адаптирани към дейността 
на донори и фондации от всички 
типове и размери, за да позволят 
на институционалната филантропия 
да разгърне пълния си потенциал в 
нашето демократично общество. 

•	 Политиците	трябва	да	говорят	ясно	
и открито в подкрепа на сектора и 
да се застъпват за неговата важна 
роля публично, например чрез 
иницииране на Европейска година 
на	филантропията.	Филантропията	
е ключов партньор и ресурс, който 
политиците могат да използват за 
консултиране и ангажиране при 
правенето на политики.  

•	 В	 центъра	 на	 единния	 пазар	 за	
филантропия е желанието да 
се признае свободния поток от 
капитал в Европа и да се подсигури 
по-смислено приложение на 
недискриминационния принцип за 
елиминиране на административни 
бариери и насърчаване на 
данъчно ефективна трансгранична 
филантропия. 

•	 Политиците	 трябва	 да	 спрат	
ограниченията за чуждестранно 
финансиране и да осигурят достъп до 
банкови/финансови услуги и сигурни 
канали за трансгранични потоци 
както в, така и извън ЕС. 

•	 Националните	закони	и	политиките	
на ниво ЕС трябва да улесняват 
трансграничната филантропия 
според фундаменталните права и 
ценности на ЕС, гарантирани от 
Договора за ЕС. 

•	 Единният	 пазар	 за	 филантропия	
трябва да позволява взаимно 
признание на правните субекти и да 
позволява пресгранични сливания и 
смяна на постове за институционална 
филантропия в рамките на ЕС. 

•	 Политиците	 трябва	 да	 обмислят	
развитието на наднационална 
правна форма на организациите в 
полето на филантропията. 

•	 За	 по-ефективна	 европейска	
филантропия са нужни по-добре 
работеща оперативна среда и по-
добри механизми за защита. Законите 
на национално и ЕС нива трябва да 
насърчават филантропията и да бъдат 
в съответствие с фундаменталните 
права, ценности и свободи в ЕС. 

•	 Непрекъснат	мониторинг	от	 страна	
на ЕК и Европейската агенция за 
фундаментални	права	 (FRA),	 който	
гарантира, че европейското и 
националните законодателства с 
отношение към дарителския сектор, 
са съвместими с фундаменталните 
права и ценности на ЕС. 

•	 ЕК	трябва	да	продължи	да	предприема	
правни действия при нарушаване на 
правата в ЕС.

•	 Националните	и	европейски	правила 
срещу укриване на данъци, пране 
на пари и противодействие на 
тероризма и финансирането му 
трябва да бъдат пропорционални 
на рисковете, които адресират, и не 
трябва неоправдано да ограничават 
легитимни благотворителни дейности. 

•	 Дарителските	организации	 трябва	
продължат да имат достъп до 
финансови услуги, за да вършат своята 
работа ефективно и безопасно да 
извършват пресгранични трансфери. 

•	 Ние	също	призоваваме	политиците	
да работят за по-справедлив ДДС за 
благотворителните организации.

•	 ЕС	би	могъл	да	обвърже	въздействието	
на частните инвестиции за 
обществото като въведе финансови 
инструменти, които 1) действат като 
катализатор за съфинансиране и 2) 
стимулират съинвестиране, чрез 
намаляване риска за инвестициите 
на институционалната филантропия, 
свързани с мисия.  

•	 В	допълнение,	призоваваме	да	 се	
създаде фонд за правосъдие, права 
и ценности в рамките на ЕС, който 
да допълва и свързва ангажимента 
на филантропията в европейските 
граждански общества под натиск. 

•	 В	 следващата	 Многогодишна	
финансова рамка ЕС трябва да 
гарантира, че ще има налични 
ресурси за граждански организации, 
за да могат те да разработват 
средно- и дългосрочни планове за 
насърчаване на фундаментални права, 
върховенство на закона и демокрация 
отвъд конкретните обвързани във 
времето европейски проекти; и да 
поддържат наблюдението и реакциите 
в отговор на потенциални заплахи.
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•	 Philanthropy	and	its	important	role	in	
supporting civil society, community 
cohesion and European values such 
as democracy and rule of law must be 
better recognised in the EU Treaties 
and by EU policymakers. 

•	 The	 Treaty Freedoms and EU 
Fundamental Rights shall be clearly 
applied to donors and foundations of 
all different types, shapes and sizes 
to allow institutional philanthropy 
to unlock its full potential for our 
democratic society. 

•	 Politicians	should	speak	up	to	protect	
the sector and promote the important 
role of philanthropy publicly, e.g. 
by initiating a European Year for 
Philanthropy. 

•	 European	 philanthropy	 could	 be	
more effective if it enjoyed a better 
overall operating environment and 
better protection mechanisms. This 
includes the view that national laws 
and EU level policy should facilitate 
philanthropy and be in line with EU 
fundamental rights and values, and 
Treaty Freedoms. 

•	 In	 this	 regard,	 there	 should	 be	
continued monitoring by the European 
Commission	 and	 FRA	 to	 ensure 
that EU and national legislation 
impacting the philanthropy sector is 
compatible with fundamental rights 
and European values. 

•	 The	European	Commission	should	
continue to launch infringement 
proceedings where there is a breach 
of EU law and associated Charter 
rights. 

•	 National	and	EU	 level	rules on tax 
evasion, money laundering and 
counter-terrorism financing rules 
must be proportionate to the risks 
they seek to address and must not 
unduly restrict legitimate charitable 
activities. 

•	 The	philanthropy	sector	must	continue	
to have access to financial services to 
do its work and carry out safe cross-
border transfers. 

•	 We	also	call	 on	politicians	 to	work	
towards a fairer VAT deal for charities. 

•	 The	 core	 of	 the	 Single	Market	 for	
Philanthropy is about acknowledging 
the free flow of capital within Europe 
as well as ensuring more meaningful 
application of the non-discrimination 
principle to eliminate administrative 
barriers and facilitate tax-effective 
cross-border philanthropy. 

•	 Politicians	must	stop foreign funding 
restrictions and should ensure access 
to banking/financial services and safe 
and secure channels for cross-border 
philanthropic flows within but also 
outside the EU. 

•	 National	laws	and	EU	level	policy	should	
facilitate cross-border philanthropy 
in line with EU funda-mental rights 
and values, and Treaty Freedoms. 

•	 The	Single	Market	 for	Philanthropy	
should allow mutual recognition of 
legal personality and enable cross-
border mergers and move of seats 
for institutional philanthropy within 
the EU. 

•	 Politicians	should	consider	developing	
a supranational legal form for 
organised philanthropy. 

•	 The	EU	could	leverage	the	impact	of	
private resources for public value by 
introducing financial instruments that 
1) act as a catalyst for co-granting 
with philanthropy and 2) stimulate co-
investments by de-risking mission-
related investments of institutional 
philanthropy. 

•	 Furthermore,	 we	 call	 for	 an	 EU 
Justice, Rights and Values Fund 
to complement and leverage 
philanthropic engagement in European 
civil societies under pressure. 

•	 In	 the	next	Multi-Annual	Financial	
Framework, the EU must ensure that 
resources are available for civil society 
organisations to develop medium 
to long-term plans to promote 
fundamental rights, rule of law and 
democracy, beyond specific time-
bound EU related projects; and to 
sustain watchdog roles and respond 
to threats.
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Four key recommendations to introduce 
  a Single Market for PhilanthropyThe “European Philanthropy Manifesto” is a call to 

policy makers in Europe to work towards a Single 
Market for Philanthropy which includes a better 
recognition of philanthropy in EU legislation as 
well as at national level; supports cross-border 
philanthropy across the EU; and decreases today’s 
barriers for philanthropy in order to leverage the 
impact of donors’ and foundations’ spending of 
private resources for public good. 

Institutional philanthropy in Europe includes 
more than 147,000 donors and foundations with 
an accumulated annual giving of nearly 60 billion  
euros. Besides funding and investments, these 
organisations combine an outstanding set 
of expertise, deep knowledge and excellent 
stakeholder networks in the areas of their 
activities that can be leveraged significantly with 
the appropriate framework conditions.

„Манифест за филантропията – за по-добра 
Европа” е призив към европейските политици 
да работят за единен пазар на филантропия, 
който включва по-добро признание в правния 
свят на ЕС, както и на национално ниво; подкрепя 
трансграничната филантропия в ЕС; и намалява 
бариерите пред филантропията, за да въздейства 
върху разходите на донори и фондации за общото 
благо.  

Институционалната филантропия в Европа 
включва повече от 147,000 донора и фондации 
с общи годишни дарения в размер на близо 60 
милиарда евро. Освен финансиране и инвестиции 
тези организации обединяват изключителна 
експертиза, знания и мрежи от заинтересовани 
страни в областите на работа, които могат да са 
средство за постигане на подходящи рамкови 
условия. 

Четири ключови препоръки за въвеждане 
на единен пазар за филантропия

•	 Филантропията	 и	 нейната	 важна	
роля по отношение на подкрепата 
на гражданското общество, местната 
кохезия и европейските ценности 
като демокрация и върховенство на 
закона, трябва да бъдат признати в 
договорите на ЕС и от европейските 
политици. 

•	 Всички свободи, залегнали в 
Договора за ЕС и Хартата на 
основните права на ЕС, трябва да 
бъдат ясно адаптирани към дейността 
на донори и фондации от всички 
типове и размери, за да позволят 
на институционалната филантропия 
да разгърне пълния си потенциал в 
нашето демократично общество. 

•	 Политиците	трябва	да	говорят	ясно	
и открито в подкрепа на сектора и 
да се застъпват за неговата важна 
роля публично, например чрез 
иницииране на Европейска година 
на	филантропията.	Филантропията	
е ключов партньор и ресурс, който 
политиците могат да използват за 
консултиране и ангажиране при 
правенето на политики.  

•	 В	 центъра	 на	 единния	 пазар	 за	
филантропия е желанието да 
се признае свободния поток от 
капитал в Европа и да се подсигури 
по-смислено приложение на 
недискриминационния принцип за 
елиминиране на административни 
бариери и насърчаване на 
данъчно ефективна трансгранична 
филантропия. 

•	 Политиците	 трябва	 да	 спрат	
ограниченията за чуждестранно 
финансиране и да осигурят достъп до 
банкови/финансови услуги и сигурни 
канали за трансгранични потоци 
както в, така и извън ЕС. 

•	 Националните	закони	и	политиките	
на ниво ЕС трябва да улесняват 
трансграничната филантропия 
според фундаменталните права и 
ценности на ЕС, гарантирани от 
Договора за ЕС. 

•	 Единният	 пазар	 за	 филантропия	
трябва да позволява взаимно 
признание на правните субекти и да 
позволява пресгранични сливания и 
смяна на постове за институционална 
филантропия в рамките на ЕС. 

•	 Политиците	 трябва	 да	 обмислят	
развитието на наднационална 
правна форма на организациите в 
полето на филантропията. 

•	 За	 по-ефективна	 европейска	
филантропия са нужни по-добре 
работеща оперативна среда и по-
добри механизми за защита. Законите 
на национално и ЕС нива трябва да 
насърчават филантропията и да бъдат 
в съответствие с фундаменталните 
права, ценности и свободи в ЕС. 

•	 Непрекъснат	мониторинг	от	 страна	
на ЕК и Европейската агенция за 
фундаментални	права	 (FRA),	 който	
гарантира, че европейското и 
националните законодателства с 
отношение към дарителския сектор, 
са съвместими с фундаменталните 
права и ценности на ЕС. 

•	 ЕК	трябва	да	продължи	да	предприема	
правни действия при нарушаване на 
правата в ЕС.

•	 Националните	и	европейски	правила 
срещу укриване на данъци, пране 
на пари и противодействие на 
тероризма и финансирането му 
трябва да бъдат пропорционални 
на рисковете, които адресират, и не 
трябва неоправдано да ограничават 
легитимни благотворителни дейности. 

•	 Дарителските	организации	 трябва	
продължат да имат достъп до 
финансови услуги, за да вършат своята 
работа ефективно и безопасно да 
извършват пресгранични трансфери. 

•	 Ние	също	призоваваме	политиците	
да работят за по-справедлив ДДС за 
благотворителните организации.

•	 ЕС	би	могъл	да	обвърже	въздействието	
на частните инвестиции за 
обществото като въведе финансови 
инструменти, които 1) действат като 
катализатор за съфинансиране и 2) 
стимулират съинвестиране, чрез 
намаляване риска за инвестициите 
на институционалната филантропия, 
свързани с мисия.  

•	 В	допълнение,	призоваваме	да	 се	
създаде фонд за правосъдие, права 
и ценности в рамките на ЕС, който 
да допълва и свързва ангажимента 
на филантропията в европейските 
граждански общества под натиск. 

•	 В	 следващата	 Многогодишна	
финансова рамка ЕС трябва да 
гарантира, че ще има налични 
ресурси за граждански организации, 
за да могат те да разработват 
средно- и дългосрочни планове за 
насърчаване на фундаментални права, 
върховенство на закона и демокрация 
отвъд конкретните обвързани във 
времето европейски проекти; и да 
поддържат наблюдението и реакциите 
в отговор на потенциални заплахи.

ПРИЗНАВАНЕ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
с филантропията 

ПОДПОМАГАНЕ 
на трансграничната 
филантропия
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The DAFNE and EFC joint advocacy project “Philanthropy Advocacy” acts as a monitoring, 
legal analysis and policy engagement hub for European philanthropy. Its main objec-
tive is to shape the national, European and international legislative environment by 
implementing the European advocacy roadmap for a Single Market for Philanthropy.

Please find more information on www.philanthropyadvocacy.eu
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Private resources for public good
MANIFESTO

DAFNE is Europe’s largest network of 
donors and foundations associations. 
With 27 member associations with a 
collective membership of more than 
10,000 foundations and grant-makers, 
DAFNE is a leading voice of European 
foundations. We are involved in advocacy, 
capability building, promotion of philan-
thropy and research. Our aim is to 
strengthen the philanthropic sector in 
Europe and to enhance professionalism 
and effectiveness of national associations. 

DAFNE is a member of WINGS, an 
associate partner of OECD netFWD and 
an active supporter of #NextPhilanthropy. 
DAFNE is running jointly with the EFC the 
“Philanthropy Advocacy” project.

As a leading platform for philanthropy in 
Europe, the EFC works to strengthen the 
sector and make the case for institutional 
philanthropy as a formidable means of 
effecting change. We believe institutional 
philanthropy has a unique, crucial and 
timely role to play in meeting the critical 
challenges societies face. Working closely 
with our members, a dynamic network 
of strategically-minded philanthropic 
organisations from more than 30 
countries, we:

•	 Foster	peer-learning	by	surfacing	the	
expertise and experience within the 
sector

•	 Enhance	collaboration	by	connecting	
people for exchange and joint action

•	 Advocate	 for	 favourable	 policy	
and regulatory environments for 
philanthropy

•	 Build	a	solid	evidence	base	 through	
knowledge and intelligence

•	 Raise	 the	 visibility	 of	philanthropy’s	
value and impact

European Foundation 
Centre (EFC)

CONTACT 

Max von Abendroth, Executive Director
max.abendroth@dafne-online.eu
+32 494 50 51 79
www.dafne-online.eu

Gerry Salole, Chief Executive
gsalole@efc.be
+32 2 512 8938
www.efc.be 

Philanthropy and philanthropic organisations are a critical part of our 
democratic and pluralistic societies. More and more citizens want to do 
good: They want to help address societal issues, express themselves, 
and connect and collaborate with others who share their ideals − ideals 
that often stem from indignation about injustice, from care for the most 
vulnerable, from passion to stimulate new trends and ideas, and from 
a sense of responsibility for preserving valuable nature and culture. 

Motivated by these ideals, many individuals and philanthropic organisations 
support endeavours from which we all benefit, such as education, health, 
science, international development, environment, culture and fighting 
poverty. Philanthropy’s contribution to society is therefore unique. This 
must	be	cherished,	stimulated	and	rewarded	persistently.	Recognition	
by politicians and by governments is crucial. Especially now, when 
citizenship, participation and caring for each other are more important 
than ever in light of the serious challenges to these democratic ideals 
in some parts of Europe. Philanthropy, alongside the wider civil society, 
plays a key role in defending and promoting the values enshrined in 
Article 2 of the EU Treaty, which include respect for human dignity, 
human rights and the rule of law. 

Philanthropy needs a policy and regulatory environment that allows it 
to unleash its full potential. Of concern however is evidence indicating 
that regulation as well as the wider political climate are increasingly 
challenging civil society and philanthropic actors’ activity. More guidance 
is needed to ensure that policy developments at national and EU level 
do not conflict with European Union law and European core values. 
Moreover, it appears that philanthropic actors generally do not yet 
enjoy the full freedom of the European Union internal market when it 
comes to recognition of legal personality, transfer of seat, cross-border 
mergers, free flow of funds for charitable purposes across borders, 
non-discriminatory tax questions or the lack of tailor made/dedicated 
and reasonable policies regarding anti-money laundering regulations 
within the European Union. The January 2018 joint DAFNE-EFC study on 
enlarging the space for philanthropy1, has identified new opportunities 
to help shape and protect philanthropy’s operating space.

Four key recommendations to introduce 
a Single Market for Philanthropy
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ФИЛАНТРОПИЯТА
В ЕВРОПА

DAFNE е най-голямата мрежа на 
дарителски асоциации в Европа. Със 
своите 27 членове и повече от 10 
000 дарителски организации DAFNE 
е водещ глас сред европейските 
фондации. 
Тя подкрепя индивидуалните дейности 
на своите членове, като насърчава 
диалога и сътрудничеството между 
националните асоциации. 
DAFNE е член на WINGS, асоцииран 
партньор на OECD netFWD и активно 
подкрепа #NextPhilanthropy.
DAFNE и EFC изпълняват заедно 
проекта "Застъпничество за 
филантропия".

КОНТАКТ

Европейски център на 
фондациите (EFC)

Мрежа на дарителските 
асоциации в Европа (DAFNE)

Европейският център на фондациите 
(EFC) е платформа на институционална 
филантропия с фокус върху Европа, 
но и с поглед към глобалното поле по 
темата. Това е мрежа от фондации и 
благотворителни институции, които 
са поели ангажимент към развиване 
и насърчаване на институционална 
филантропия в Европа и в световен 
мащаб. 
С амбицията да бъде гласът на 
институционалната филантропия в 
Европа EFC насърчава и популяризира 
ценността на институционалната 
филантропия в обществото, като по 
този начин допринася за среда, в която 
филантропията може да процъфтява. 
Центърът подпомага обмяната на опит 
в сектора и насърчава своите членове 
да повишават ефекта и ценността от 
работата си в обществото.

КОНТАКТ

Проектът на DAFNE и EFC "Застъпничество за филантропия" има за задачи да 
мониторира, анализира промените в нормативната среда и да допринася за 
политически ангажимент към развиване на филантропията в Европа. 
Основната му цел е да очертае контекста на националните, европейски и 
международни нормативни рамки и практики, като въведе пътна карта за единен 
пазар за филантропията.
Повече информация можете да намерите на www.philanthropyadvocacy.eu  

Филантропията и дарителските организации са ключова част от нашите 
демократични и плуралистични общества. Повече и повече граждани искат 
да правят добро, да помагат в адресирането на проблемите с обществено 
значение, да се изразява, да се свързват и сътрудничат с хора, с които 
споделят идеалите си.  Идеали, които често произхождат от възмущение 
срещу несправедливост и грижа за най-уязвимите, както и от желанието 
да се стимулират нови тенденции и идеи и да се формира усещането за 
отговорност за опазването на ценни природа и култура. 

Мотивирани от тези идеали, много хора и организации подкрепят усилия, от 
които всички ние имаме полза в области като образование, здравеопазване, 
наука, международно развитие, опазване на околната среда, култура и 
борба с бедността.  Приносът, който има филантропията в обществото е 
уникален, и той трябва да бъде съхранен, стимулиран и награждаван.  
Признанието от политици и от държавни правителства е ключово. Особено 
сега, когато гражданското участие и грижата един за друг са по-важни 
от всякога, в светлината на сериозните предизвикателства пред тези 
демократични идеали в някои части на Европа. Филантропията, заедно с 
широкото гражданско общество играят важна роля за защита и поддържане 
на ценностите, залегнали в Член 2 на Договора на ЕС, като уважение към 
човешкото достойнство, човешките права и закона.   

Филантропията има нужда от политика и регулации, които позволяват 
тя да отприщи пълния си потенциал. Притеснителни са обаче фактите, 
показващи, че регулациите, както и политическия климат са все по-
предизвикателни за дейността на гражданското общество и филантропите.  
Има нужда от повече насоки, за да се убедим, че  развитието на политики 
на национално и европейско ниво не е в конфликт със законите в ЕС и 
основните европейски ценности. Още повече се очертава, че филантропите 
като цяло нямат пълна свобода във вътрешния пазар на ЕС, когато става 
въпрос за признание на правен субект, промяна на пост, трансгранично 
сливане, свободен поток на средства за благотворителност зад граница, 
недискриминиращи правила срещу укриване на данъци или липса на 
разумни политики срещу изпиране на пари в ЕС. Проучване на ДАФНЕ 
от януари 2018г., за разширяване на пространството за филантропия 
идентифицира нови възможности да подпомогне оформянето и опазването 
на пространството, в което оперира филантропията.  

ФИЛАНТРОПИЯТА
В ЕВРОПА

МАНИФЕСТ
Частни ресурси в полза на обществото 
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•	 Philanthropy	and	its	important	role	in	
supporting civil society, community 
cohesion and European values such 
as democracy and rule of law must be 
better recognised in the EU Treaties 
and by EU policymakers. 

•	 The	 Treaty Freedoms and EU 
Fundamental Rights shall be clearly 
applied to donors and foundations of 
all different types, shapes and sizes 
to allow institutional philanthropy 
to unlock its full potential for our 
democratic society. 

•	 Politicians	should	speak	up	to	protect	
the sector and promote the important 
role of philanthropy publicly, e.g. 
by initiating a European Year for 
Philanthropy. 

•	 European	 philanthropy	 could	 be	
more effective if it enjoyed a better 
overall operating environment and 
better protection mechanisms. This 
includes the view that national laws 
and EU level policy should facilitate 
philanthropy and be in line with EU 
fundamental rights and values, and 
Treaty Freedoms. 

•	 In	 this	 regard,	 there	 should	 be	
continued monitoring by the European 
Commission	 and	 FRA	 to	 ensure 
that EU and national legislation 
impacting the philanthropy sector is 
compatible with fundamental rights 
and European values. 

•	 The	European	Commission	should	
continue to launch infringement 
proceedings where there is a breach 
of EU law and associated Charter 
rights. 

•	 National	and	EU	 level	rules on tax 
evasion, money laundering and 
counter-terrorism financing rules 
must be proportionate to the risks 
they seek to address and must not 
unduly restrict legitimate charitable 
activities. 

•	 The	philanthropy	sector	must	continue	
to have access to financial services to 
do its work and carry out safe cross-
border transfers. 

•	 We	also	call	 on	politicians	 to	work	
towards a fairer VAT deal for charities. 

•	 The	 core	 of	 the	 Single	Market	 for	
Philanthropy is about acknowledging 
the free flow of capital within Europe 
as well as ensuring more meaningful 
application of the non-discrimination 
principle to eliminate administrative 
barriers and facilitate tax-effective 
cross-border philanthropy. 

•	 Politicians	must	stop foreign funding 
restrictions and should ensure access 
to banking/financial services and safe 
and secure channels for cross-border 
philanthropic flows within but also 
outside the EU. 

•	 National	laws	and	EU	level	policy	should	
facilitate cross-border philanthropy 
in line with EU funda-mental rights 
and values, and Treaty Freedoms. 

•	 The	Single	Market	 for	Philanthropy	
should allow mutual recognition of 
legal personality and enable cross-
border mergers and move of seats 
for institutional philanthropy within 
the EU. 

•	 Politicians	should	consider	developing	
a supranational legal form for 
organised philanthropy. 

•	 The	EU	could	leverage	the	impact	of	
private resources for public value by 
introducing financial instruments that 
1) act as a catalyst for co-granting 
with philanthropy and 2) stimulate co-
investments by de-risking mission-
related investments of institutional 
philanthropy. 

•	 Furthermore,	 we	 call	 for	 an	 EU 
Justice, Rights and Values Fund 
to complement and leverage 
philanthropic engagement in European 
civil societies under pressure. 

•	 In	 the	next	Multi-Annual	Financial	
Framework, the EU must ensure that 
resources are available for civil society 
organisations to develop medium 
to long-term plans to promote 
fundamental rights, rule of law and 
democracy, beyond specific time-
bound EU related projects; and to 
sustain watchdog roles and respond 
to threats.
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Four key recommendations to introduce 
  a Single Market for PhilanthropyThe “European Philanthropy Manifesto” is a call to 

policy makers in Europe to work towards a Single 
Market for Philanthropy which includes a better 
recognition of philanthropy in EU legislation as 
well as at national level; supports cross-border 
philanthropy across the EU; and decreases today’s 
barriers for philanthropy in order to leverage the 
impact of donors’ and foundations’ spending of 
private resources for public good. 

Institutional philanthropy in Europe includes 
more than 147,000 donors and foundations with 
an accumulated annual giving of nearly 60 billion  
euros. Besides funding and investments, these 
organisations combine an outstanding set 
of expertise, deep knowledge and excellent 
stakeholder networks in the areas of their 
activities that can be leveraged significantly with 
the appropriate framework conditions.

„Манифест за филантропията – за по-добра 
Европа” е призив към европейските политици 
да работят за единен пазар на филантропия, 
който включва по-добро признание в правния 
свят на ЕС, както и на национално ниво; подкрепя 
трансграничната филантропия в ЕС; и намалява 
бариерите пред филантропията, за да въздейства 
върху разходите на донори и фондации за общото 
благо.  

Институционалната филантропия в Европа 
включва повече от 147,000 донора и фондации 
с общи годишни дарения в размер на близо 60 
милиарда евро. Освен финансиране и инвестиции 
тези организации обединяват изключителна 
експертиза, знания и мрежи от заинтересовани 
страни в областите на работа, които могат да са 
средство за постигане на подходящи рамкови 
условия. 

Четири ключови препоръки за въвеждане 
на единен пазар за филантропия

•	 Филантропията	 и	 нейната	 важна	
роля по отношение на подкрепата 
на гражданското общество, местната 
кохезия и европейските ценности 
като демокрация и върховенство на 
закона, трябва да бъдат признати в 
договорите на ЕС и от европейските 
политици. 

•	 Всички свободи, залегнали в 
Договора за ЕС и Хартата на 
основните права на ЕС, трябва да 
бъдат ясно адаптирани към дейността 
на донори и фондации от всички 
типове и размери, за да позволят 
на институционалната филантропия 
да разгърне пълния си потенциал в 
нашето демократично общество. 

•	 Политиците	трябва	да	говорят	ясно	
и открито в подкрепа на сектора и 
да се застъпват за неговата важна 
роля публично, например чрез 
иницииране на Европейска година 
на	филантропията.	Филантропията	
е ключов партньор и ресурс, който 
политиците могат да използват за 
консултиране и ангажиране при 
правенето на политики.  

•	 В	 центъра	 на	 единния	 пазар	 за	
филантропия е желанието да 
се признае свободния поток от 
капитал в Европа и да се подсигури 
по-смислено приложение на 
недискриминационния принцип за 
елиминиране на административни 
бариери и насърчаване на 
данъчно ефективна трансгранична 
филантропия. 

•	 Политиците	 трябва	 да	 спрат	
ограниченията за чуждестранно 
финансиране и да осигурят достъп до 
банкови/финансови услуги и сигурни 
канали за трансгранични потоци 
както в, така и извън ЕС. 

•	 Националните	закони	и	политиките	
на ниво ЕС трябва да улесняват 
трансграничната филантропия 
според фундаменталните права и 
ценности на ЕС, гарантирани от 
Договора за ЕС. 

•	 Единният	 пазар	 за	 филантропия	
трябва да позволява взаимно 
признание на правните субекти и да 
позволява пресгранични сливания и 
смяна на постове за институционална 
филантропия в рамките на ЕС. 

•	 Политиците	 трябва	 да	 обмислят	
развитието на наднационална 
правна форма на организациите в 
полето на филантропията. 

•	 За	 по-ефективна	 европейска	
филантропия са нужни по-добре 
работеща оперативна среда и по-
добри механизми за защита. Законите 
на национално и ЕС нива трябва да 
насърчават филантропията и да бъдат 
в съответствие с фундаменталните 
права, ценности и свободи в ЕС. 

•	 Непрекъснат	мониторинг	от	 страна	
на ЕК и Европейската агенция за 
фундаментални	права	 (FRA),	 който	
гарантира, че европейското и 
националните законодателства с 
отношение към дарителския сектор, 
са съвместими с фундаменталните 
права и ценности на ЕС. 

•	 ЕК	трябва	да	продължи	да	предприема	
правни действия при нарушаване на 
правата в ЕС.

•	 Националните	и	европейски	правила 
срещу укриване на данъци, пране 
на пари и противодействие на 
тероризма и финансирането му 
трябва да бъдат пропорционални 
на рисковете, които адресират, и не 
трябва неоправдано да ограничават 
легитимни благотворителни дейности. 

•	 Дарителските	организации	 трябва	
продължат да имат достъп до 
финансови услуги, за да вършат своята 
работа ефективно и безопасно да 
извършват пресгранични трансфери. 

•	 Ние	също	призоваваме	политиците	
да работят за по-справедлив ДДС за 
благотворителните организации.

•	 ЕС	би	могъл	да	обвърже	въздействието	
на частните инвестиции за 
обществото като въведе финансови 
инструменти, които 1) действат като 
катализатор за съфинансиране и 2) 
стимулират съинвестиране, чрез 
намаляване риска за инвестициите 
на институционалната филантропия, 
свързани с мисия.  

•	 В	допълнение,	призоваваме	да	 се	
създаде фонд за правосъдие, права 
и ценности в рамките на ЕС, който 
да допълва и свързва ангажимента 
на филантропията в европейските 
граждански общества под натиск. 

•	 В	 следващата	 Многогодишна	
финансова рамка ЕС трябва да 
гарантира, че ще има налични 
ресурси за граждански организации, 
за да могат те да разработват 
средно- и дългосрочни планове за 
насърчаване на фундаментални права, 
върховенство на закона и демокрация 
отвъд конкретните обвързани във 
времето европейски проекти; и да 
поддържат наблюдението и реакциите 
в отговор на потенциални заплахи.
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of EU law and associated Charter 
rights. 

•	 National	and	EU	 level	rules on tax 
evasion, money laundering and 
counter-terrorism financing rules 
must be proportionate to the risks 
they seek to address and must not 
unduly restrict legitimate charitable 
activities. 

•	 The	philanthropy	sector	must	continue	
to have access to financial services to 
do its work and carry out safe cross-
border transfers. 

•	 We	also	call	 on	politicians	 to	work	
towards a fairer VAT deal for charities. 
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•	 Politicians	should	consider	developing	
a supranational legal form for 
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•	 The	EU	could	leverage	the	impact	of	
private resources for public value by 
introducing financial instruments that 
1) act as a catalyst for co-granting 
with philanthropy and 2) stimulate co-
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related investments of institutional 
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Justice, Rights and Values Fund 
to complement and leverage 
philanthropic engagement in European 
civil societies under pressure. 

•	 In	 the	next	Multi-Annual	Financial	
Framework, the EU must ensure that 
resources are available for civil society 
organisations to develop medium 
to long-term plans to promote 
fundamental rights, rule of law and 
democracy, beyond specific time-
bound EU related projects; and to 
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to threats.
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времето европейски проекти; и да 
поддържат наблюдението и реакциите 
в отговор на потенциални заплахи.
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The DAFNE and EFC joint advocacy project “Philanthropy Advocacy” acts as a monitoring, 
legal analysis and policy engagement hub for European philanthropy. Its main objec-
tive is to shape the national, European and international legislative environment by 
implementing the European advocacy roadmap for a Single Market for Philanthropy.

Please find more information on www.philanthropyadvocacy.eu
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DAFNE is Europe’s largest network of 
donors and foundations associations. 
With 27 member associations with a 
collective membership of more than 
10,000 foundations and grant-makers, 
DAFNE is a leading voice of European 
foundations. We are involved in advocacy, 
capability building, promotion of philan-
thropy and research. Our aim is to 
strengthen the philanthropic sector in 
Europe and to enhance professionalism 
and effectiveness of national associations. 

DAFNE is a member of WINGS, an 
associate partner of OECD netFWD and 
an active supporter of #NextPhilanthropy. 
DAFNE is running jointly with the EFC the 
“Philanthropy Advocacy” project.

As a leading platform for philanthropy in 
Europe, the EFC works to strengthen the 
sector and make the case for institutional 
philanthropy as a formidable means of 
effecting change. We believe institutional 
philanthropy has a unique, crucial and 
timely role to play in meeting the critical 
challenges societies face. Working closely 
with our members, a dynamic network 
of strategically-minded philanthropic 
organisations from more than 30 
countries, we:

•	 Foster	peer-learning	by	surfacing	the	
expertise and experience within the 
sector

•	 Enhance	collaboration	by	connecting	
people for exchange and joint action

•	 Advocate	 for	 favourable	 policy	
and regulatory environments for 
philanthropy

•	 Build	a	solid	evidence	base	 through	
knowledge and intelligence

•	 Raise	 the	 visibility	 of	philanthropy’s	
value and impact

European Foundation 
Centre (EFC)

CONTACT 

Max von Abendroth, Executive Director
max.abendroth@dafne-online.eu
+32 494 50 51 79
www.dafne-online.eu

Gerry Salole, Chief Executive
gsalole@efc.be
+32 2 512 8938
www.efc.be 

Philanthropy and philanthropic organisations are a critical part of our 
democratic and pluralistic societies. More and more citizens want to do 
good: They want to help address societal issues, express themselves, 
and connect and collaborate with others who share their ideals − ideals 
that often stem from indignation about injustice, from care for the most 
vulnerable, from passion to stimulate new trends and ideas, and from 
a sense of responsibility for preserving valuable nature and culture. 

Motivated by these ideals, many individuals and philanthropic organisations 
support endeavours from which we all benefit, such as education, health, 
science, international development, environment, culture and fighting 
poverty. Philanthropy’s contribution to society is therefore unique. This 
must	be	cherished,	stimulated	and	rewarded	persistently.	Recognition	
by politicians and by governments is crucial. Especially now, when 
citizenship, participation and caring for each other are more important 
than ever in light of the serious challenges to these democratic ideals 
in some parts of Europe. Philanthropy, alongside the wider civil society, 
plays a key role in defending and promoting the values enshrined in 
Article 2 of the EU Treaty, which include respect for human dignity, 
human rights and the rule of law. 

Philanthropy needs a policy and regulatory environment that allows it 
to unleash its full potential. Of concern however is evidence indicating 
that regulation as well as the wider political climate are increasingly 
challenging civil society and philanthropic actors’ activity. More guidance 
is needed to ensure that policy developments at national and EU level 
do not conflict with European Union law and European core values. 
Moreover, it appears that philanthropic actors generally do not yet 
enjoy the full freedom of the European Union internal market when it 
comes to recognition of legal personality, transfer of seat, cross-border 
mergers, free flow of funds for charitable purposes across borders, 
non-discriminatory tax questions or the lack of tailor made/dedicated 
and reasonable policies regarding anti-money laundering regulations 
within the European Union. The January 2018 joint DAFNE-EFC study on 
enlarging the space for philanthropy1, has identified new opportunities 
to help shape and protect philanthropy’s operating space.

Four key recommendations to introduce 
a Single Market for Philanthropy

EUROPEAN 
PHILANTHROPY 

Donors and Foundations 
Networks in Europe (DAFNE)

CONTACT 

ФИЛАНТРОПИЯТА
В ЕВРОПА

DAFNE е най-голямата мрежа на 
дарителски асоциации в Европа. Със 
своите 27 членове и повече от 10 
000 дарителски организации DAFNE 
е водещ глас сред европейските 
фондации. 
Тя подкрепя индивидуалните дейности 
на своите членове, като насърчава 
диалога и сътрудничеството между 
националните асоциации. 
DAFNE е член на WINGS, асоцииран 
партньор на OECD netFWD и активно 
подкрепа #NextPhilanthropy.
DAFNE и EFC изпълняват заедно 
проекта "Застъпничество за 
филантропия".

КОНТАКТ

Европейски център на 
фондациите (EFC)

Мрежа на дарителските 
асоциации в Европа (DAFNE)

Европейският център на фондациите 
(EFC) е платформа на институционална 
филантропия с фокус върху Европа, 
но и с поглед към глобалното поле по 
темата. Това е мрежа от фондации и 
благотворителни институции, които 
са поели ангажимент към развиване 
и насърчаване на институционална 
филантропия в Европа и в световен 
мащаб. 
С амбицията да бъде гласът на 
институционалната филантропия в 
Европа EFC насърчава и популяризира 
ценността на институционалната 
филантропия в обществото, като по 
този начин допринася за среда, в която 
филантропията може да процъфтява. 
Центърът подпомага обмяната на опит 
в сектора и насърчава своите членове 
да повишават ефекта и ценността от 
работата си в обществото.

КОНТАКТ

Проектът на DAFNE и EFC "Застъпничество за филантропия" има за задачи да 
мониторира, анализира промените в нормативната среда и да допринася за 
политически ангажимент към развиване на филантропията в Европа. 
Основната му цел е да очертае контекста на националните, европейски и 
международни нормативни рамки и практики, като въведе пътна карта за единен 
пазар за филантропията.
Повече информация можете да намерите на www.philanthropyadvocacy.eu  

Филантропията и дарителските организации са ключова част от нашите 
демократични и плуралистични общества. Повече и повече граждани искат 
да правят добро, да помагат в адресирането на проблемите с обществено 
значение, да се изразява, да се свързват и сътрудничат с хора, с които 
споделят идеалите си.  Идеали, които често произхождат от възмущение 
срещу несправедливост и грижа за най-уязвимите, както и от желанието 
да се стимулират нови тенденции и идеи и да се формира усещането за 
отговорност за опазването на ценни природа и култура. 

Мотивирани от тези идеали, много хора и организации подкрепят усилия, от 
които всички ние имаме полза в области като образование, здравеопазване, 
наука, международно развитие, опазване на околната среда, култура и 
борба с бедността.  Приносът, който има филантропията в обществото е 
уникален, и той трябва да бъде съхранен, стимулиран и награждаван.  
Признанието от политици и от държавни правителства е ключово. Особено 
сега, когато гражданското участие и грижата един за друг са по-важни 
от всякога, в светлината на сериозните предизвикателства пред тези 
демократични идеали в някои части на Европа. Филантропията, заедно с 
широкото гражданско общество играят важна роля за защита и поддържане 
на ценностите, залегнали в Член 2 на Договора на ЕС, като уважение към 
човешкото достойнство, човешките права и закона.   

Филантропията има нужда от политика и регулации, които позволяват 
тя да отприщи пълния си потенциал. Притеснителни са обаче фактите, 
показващи, че регулациите, както и политическия климат са все по-
предизвикателни за дейността на гражданското общество и филантропите.  
Има нужда от повече насоки, за да се убедим, че  развитието на политики 
на национално и европейско ниво не е в конфликт със законите в ЕС и 
основните европейски ценности. Още повече се очертава, че филантропите 
като цяло нямат пълна свобода във вътрешния пазар на ЕС, когато става 
въпрос за признание на правен субект, промяна на пост, трансгранично 
сливане, свободен поток на средства за благотворителност зад граница, 
недискриминиращи правила срещу укриване на данъци или липса на 
разумни политики срещу изпиране на пари в ЕС. Проучване на ДАФНЕ 
от януари 2018г., за разширяване на пространството за филантропия 
идентифицира нови възможности да подпомогне оформянето и опазването 
на пространството, в което оперира филантропията.  

ФИЛАНТРОПИЯТА
В ЕВРОПА

МАНИФЕСТ
Частни ресурси в полза на обществото 

Четири ключови препоръки за въвеждане 
на единен пазар за филантропия
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