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Evropský sbor solidarity ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2018 o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru 
solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 
1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU 
(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2017)0262),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 165 odst. 4 a čl. 166 odst. 4 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-
0162/2017),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2017 o Evropském sboru solidarity 
(2017/2629(RSP))1,

– s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o používání 
zásad subsidiarity a proporcionality Senátem Parlamentu České republiky, španělskou 
Poslaneckou sněmovnou a portugalským parlamentem, v nichž se uvádí, že návrh 
legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. 
října 20172,

– po konzultaci s Výborem regionů,

– s ohledem na dokument o politické agendě dobrovolnictví v Evropě (PAVE) pro 
Evropský rok dobrovolnictví 2011 a na související přezkum výsledků Evropského roku 

1 Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 68.
2 Úř. věst. C 81, 2.3.2018, s. 160.



dobrovolnictví 2011 po pěti letech nazvaný „Helping hands“ („Podat pomocnou ruku“);

– s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 
jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 27. června 2018 
zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování 
Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a na stanoviska Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, Rozpočtového výboru, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro 
zemědělství a rozvoj venkova (A8-0060/2018),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. schvaluje společná prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, která jsou 
přílohou tohoto usnesení;

3. bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

4. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.



P8_TC1-COD(2017)0102

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2018 k přijetí 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se stanoví právní rámec 
Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, nařízení (EU) 
č. 1293/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 
odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1475.)



PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

Aniž jsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu, 80 % rozpočtu na provádění programu v 

letech 2019 a 2020 by se mělo zpřístupnit v rámci konkrétních přerozdělení v podokruhu 1a 

(Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost) víceletého finančního rámce (VFR) na 

období 2014–2020 a přerozdělení z Mechanismu civilní ochrany Unie a programu LIFE. 

Nemělo by však docházet k dalšímu přerozdělování z programu Erasmus+, kromě částky 

231 800 000 EUR uvedené návrhu Komise (COM(2017)0262). 

Zbývajících 20 % rozpočtu na provádění programu v letech 2019 a 2020 by se mělo získat z 

dostupných zdrojů v rámci podokruhu 1a VFR na období 2014–2020.

Panuje obecná shoda o tom, že Komise zajistí, aby byly nezbytné částky k dispozici 

prostřednictvím běžného ročního rozpočtového procesu, a to vyváženým a obezřetným 

způsobem. 



PROHLÁŠENÍ KOMISE

Komise potvrzuje, že využití prostředků na zdroje technické pomoci z iniciativy Komise v 

rámci nařízení o společných ustanoveních (zvláště přerozdělování z Evropského sociálního 

fondu a z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova) na financování Evropského 

sboru solidarity v roce 2018 Komise nepoužije jako precedent pro návrh týkající se 

Evropského sboru solidarity po roce 2020 (COM(2018)0440)).


