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Pozměňovací návrh  4 

Michaela Šojdrová 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Evropská dobrovolná služba 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění L 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

L. vzhledem k tomu, že současná 

uprchlická krize je vhodným příkladem, i 

viditelným symbolem, významu 

dobrovolníků a toho, jak ztělesňují 

evropské hodnoty, přispívají k odolnosti a 

jsou schopni nabídnout flexibilní a 

pragmatická řešení sdílených problémů; 

L. vzhledem k tomu, že reakce EU na 

současnou uprchlickou krizi je vhodným 

příkladem, i viditelným symbolem, 

významu dobrovolníků a toho, jak 

ztělesňují evropské hodnoty, přispívají k 

odolnosti a jsou schopni nabídnout 

flexibilní a pragmatická řešení sdílených 

problémů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Michaela Šojdrová 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Evropská dobrovolná služba 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá Eurostat, aby podpořil snahy 

členských států v tomto směru a zajistil v 

Evropě sběr srovnatelných údajů a 

vytvoření společných evropských 

ukazatelů a metod pro měření sociálního 

dopadu dobrovolné činnosti; naléhavě 

vyzývá členské státy, aby zavedly systém 

měření ekonomické hodnoty dobrovolné 

činnosti vypracovaný Mezinárodní 

organizací práce; 

6. vyzývá Eurostat, aby podpořil snahy 

členských států v tomto směru a zajistil v 

Evropě sběr srovnatelných údajů a 

vytvoření společných evropských 

ukazatelů a metod pro měření sociálního 

dopadu dobrovolné činnosti;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Michaela Šojdrová 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Evropská dobrovolná služba 

Společný návrh usnesení 

Bod 9 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. žádá Komisi, aby vypracovala studii o 

vnitrostátních systémech dobrovolné 

služby a občanské služby, resp. systémech 

typu „solidarity corps“ (sbor solidarity) a 

o existujícím prostředí pro potenciální 

dobrovolníky mezi členskými státy s cílem 

napomáhat vzájemnému porozumění a 

šíření osvědčených postupů, a aby rovněž 

přezkoumala možnost vytvoření „evropské 

občanské služby“, která by doplňovala 

stávající příležitosti k dobrovolnictví, a to 

vše v zájmu podpory evropského 

občanství; 

9. žádá Komisi, aby vypracovala studii o 

vnitrostátních systémech dobrovolné 

služby a o existujícím prostředí pro 

potenciální dobrovolníky mezi členskými 

státy s cílem napomáhat vzájemnému 

porozumění a šíření osvědčených postupů, 

a to vše v zájmu podpory evropského 

občanství; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 

Michaela Šojdrová 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Evropská dobrovolná služba 

Společný návrh usnesení 

Bod 17 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá Komisi, aby zlepšila a přetvořila 

komunikační strategii v oblasti EDS 

kladením většího důrazu na společenskou, 

lidskou a občanskou hodnotu dobrovolné 

činnosti; 

17. žádá Komisi, aby dále zlepšovala 

komunikační strategii v oblasti EDS 

kladením většího důrazu na společenskou, 

lidskou a občanskou hodnotu dobrovolné 

činnosti; 

Or. en 

 

 


