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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно Европейската година на 
доброволчеството (2011 г.)
(COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0254),

– като взе предвид член 308 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е 
консултирал с него (C7-0054/2009),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на 
комисията по бюджети, комисия по заетост и социални въпроси, както и на 
комисията по регионално развитие (A7-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 
одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Договорът създава гражданство 
на Съюза, което допълва 
националното гражданство на 
съответните държави-членки и 
представлява важен елемент за 
укрепване и гарантиране на процеса 
на европейска интеграция.

Or. en
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Изменение 2

Предложение за решение
Съображение -1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1а) Насърчаването на активна 
гражданска позиция е ключов елемент 
за засилване на сближаването и 
развитието на демокрацията.

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение -1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(- 1б) „Европейската година на 
доброволческите дейности за 
насърчаване на активна гражданска 
позиция“ ще подчертае значението на 
доброволческата дейност като 
основен израз на активна гражданска 
позиция и демокрация, който 
привежда в действие европейски 
ценности като солидарност и 
недискриминация и в тази си роля 
допринася за хармоничното развитие 
на европейските общества.

Or. en
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Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Доброволчеството представлява
процес на неформално усвояване на 
знания, който създава условия за 
развитие на професионалните умения
и компетенциите, а също и за 
упражняване на важна форма на 
активно гражданско участие. 
Дейностите, извършвани от доброволци 
от всякакви възрастови групи, са от 
жизненоважно значение за развитието 
на демокрацията — един от 
основополагащите принципи на 
Европейския съюз — и допринасят за 
развитието на човешките ресурси и 
за социалното сближаване.

(3) Доброволческите дейности 
представляват  ценен процес на 
неформално усвояване на знания, който 
създава условия за развитие на 
социалните умения и компетенциите и 
допринася за солидарността.
Дейностите, извършвани от доброволци 
от всякакви възрастови групи, са от 
жизненоважно значение за развитието 
на демокрацията — един от 
основополагащите принципи на 
Европейския съюз. Доброволческите 
дейности имат необходимия 
потенциал, за да допринасят за 
личностното израстване и 
благополучие и хармоничното 
развитие на европейските общества 
по отношение на солидарността, 
социалната интеграция и 
просперитет.

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Изразът „доброволчески 
дейности“ се отнася за всички 
официални, неофициални или 
неформални форми на доброволческа 
дейност, които се предприемат по 
свободната воля, избора и 
мотивацията на дадено лице без 
интерес за финансова изгода.  Тези 
дейности са от полза за отделния 
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доброволец, общностите и 
обществото като цяло.  Те са също и 
средство, чрез което отделни лица и 
сдружения могат да отговорят на 
нуждите и тревогите от 
хуманитарно, обществено или 
екологично естество, особено когато 
трябва да се справят с извънредни 
ситуации, които могат да повлияят 
върху цялото общество, и често се 
провеждат в подкрепа на организация 
с идеална цел или инициатива в 
рамките на дадена общност.  
Доброволческите дейности не 
заместват възможностите за 
професионална, платена работа, но 
генерират добавена стойност за 
обществото благодарение на това, че 
целите им са от социален и културен 
характер.

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В бързо променящите се общества 
има необходимост от обезпечаване на 
ефективността на 
инфраструктурата, която е в 
подкрепа на доброволчеството, за да 
се позволи на повече хора да участват в 
доброволни дейности. Поради това е 
важно да се подкрепя процесът на 
взаимно учене и обменът на добри 
практики на равнище на Общността.

(4) В бързо променящи се общества има 
необходимост от обезпечаване на 
ефективна подкрепа и прилагане на 
мерки за доброволческите дейности, 
за да се позволи на повече хора да 
участват в тях. Поради това е важно да 
се подкрепя процесът на взаимно учене 
и обменът и разработването на добри 
практики на общностно, национално, 
регионално и местно равнище, особено 
чрез създаване на интернет портал. 

Or. en
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Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Доброволческата дейност е в 
центъра на вниманието на няколко 
общностни програми, които са насочени 
към въпросите на мобилността при 
доброволческите дейности, като 
например Европейската доброволческа 
служба към програмата „Младежта в 
действие“, програмата за обучение през 
целия живот и програмата „Европа за 
гражданите“.

(12) Доброволческите дейности са в 
центъра на вниманието на няколко 
общностни програми и мрежи, които са 
насочени към въпросите на мобилността 
при доброволческите дейности за хора 
от всякакви възрастови групи, като 
например Европейската доброволческа 
служба към програмата „Младежта в 
действие“, програмата за обучение през 
целия живот и програмата „Европа за 
гражданите“.

Or. en

Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съществува разнообразен диапазон 
от доброволчески дейности из цяла 
Европа, които следва да се запазят и 
доразвият.

(13) Съществува разнообразен диапазон 
от доброволчески дейности из цяла 
Европа, които следва да се запазят и 
доразвият, наред с другото, чрез 
създаване на трансгранична мрежа на 
доброволческите сдружения в 
различните държави-членки с цел 
осигуряване на постоянна платформа 
за обмен на опит и най-добри 
практики.

Or. en
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Изменение 9

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2011 г. се определя за „Европейска 
година на доброволчеството“ 
(наричана по-долу „Европейската 
година“).

2011 г. се определя за „Европейска 
година на доброволческите дейности 
за насърчаване на активна 
гражданска позиция“ (наричана по-
долу „Европейската година“).

Това изменение се прилага в целия 
текст. Приемането му ще изисква 
съответните промени навсякъде в 
документа.)

Or. en

Изменение 10

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на Европейската година е да 
се насърчат и да се подкрепят — най-
вече посредством обмен на опит и на 
добри практики — усилията на 
държавите-членки, на органите на 
местната и на регионалната власт и на 
гражданското общество за създаване 
на условия, които са благоприятни за 
извършването на доброволческа дейност 
в Европейския съюз.

Общата цел на Европейската година е да 
се насърчат и да се подкрепят — най-
вече посредством обмен на опит и на 
добри практики — усилията на 
Общността, на държавите-членки и на 
органите на местната и на регионалната 
власт за създаване на условия за 
гражданското общество, които са 
благоприятни за извършването на 
доброволческа дейност в Европейския 
съюз, и за засилване на видимостта и 
популяризиране на важността на 
доброволческите дейности в 
Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 11

Предложение за решение
Член 2 - параграф 2 - точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Да се повиши осведомеността по 
отношение на ценностите и значимостта 
на доброволческата дейност — да се 
повиши общата осведоменост за 
значимостта на доброволческата 
дейност като израз на гражданското 
участие, което допринася за въпросите, 
които са общ проблем за всички 
държави-членки като хармоничното 
развитие на обществото и 
икономическото сближаване.

4. Да се повиши осведомеността по 
отношение на ценностите и значимостта 
на доброволческата дейност - да се 
повиши общата осведоменост за 
значимостта на доброволческата 
дейност като израз на гражданското 
участие, което допринася за въпросите, 
които са общ проблем за всички 
държави-членки като хармоничното 
развитие на обществото и социалното
сближаване, както и да се насърчават 
доброволческите дейности, за да 
станат по-привлекателни за 
гражданите, като по този начин ще 
им се даде възможност да участват в 
граждански дейности.

Or. en

Изменение 12

Предложение за решение
Член 3 - параграф 1 - точки 1, 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

разпространение на резултатите от 
свързани с този въпрос изследвания и 
проучвания;
конференции, мероприятия и 
инициативи за насърчаване на дебата и 
повишаване на осведомеността относно 
значимостта и ценната роля на 
доброволческата дейност, както и за 
отдаване признание за усилията на 
доброволците;

конференции, мероприятия и 
инициативи за насърчаване на диалога и 
повишаване на осведомеността относно 
значимостта и ценната роля на 
доброволческата дейност, както и за 
подпомагане на транснационалните 
мрежи с цел постигане на активен 
дебат;

информационни кампании и кампании информационни кампании и кампании 
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за популяризиране с цел 
разпространяване на ключови послания;

за популяризиране с цел 
разпространяване на ключови послания;

създаване на европейска база данни на 
заинтересованите страни и 
организациите, участващи в дадена 
сфера на доброволчески дейности. 

Or. en

Изменение 13

Предложение за решение
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка гарантира, че 
гореспоменатият орган надлежно 
включва широк кръг от заинтересовани 
страни на национално, регионално и 
местно ниво.

Всяка държава-членка гарантира, че 
гореспоменатият орган надлежно 
включва широк кръг от заинтересовани 
страни на национално, регионално и 
местно ниво, особено когато изготвя 
националната работна 
програма/дейност(дейности) и винаги, 
когато е необходимо при прилагането 
на Европейската година.

Or. en

Изменение 14

Предложение за решение
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Бюджетът за изпълнението на 
настоящото решение за периода от 1 
януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. 
възлиза на 6 000 000 EUR.

1. Бюджетът за изпълнението на 
настоящото решение за периода от 1 
януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. 
възлиза на 10 000 000 EUR.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за решение
Приложение - буква А - точка 1 - подточки 1 до 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

прояви с голям обществен отзвук и 
форуми за обмяна на опит и добри 
практики;

прояви с голям обществен отзвук и
форуми за обмяна на опит и добри 
практики, с приоритет на програми за 
туининг и мобилност; 

конкурс със или без награди;
сътрудничество с частния сектор, 
новинарски агенции и други медии като 
партньори с цел разпространение на 
информация за Европейската година 
на доброволчеството;

сътрудничество с частния сектор, 
новинарски агенции и други медии като 
партньори с цел разпространение на 
информация за доброволчески 
дейности и Европейската година;

разработване на комуникационни 
материали и медийни инструменти на 
територията на Общността за 
предизвикване на обществения интерес;

разработване на комуникационни 
материали и медийни инструменти на 
територията на Общността за 
предизвикване на обществения интерес;

мерки за публикуване на резултатите и 
популяризиране на програмите, 
механизмите и инициативите на 
Общността, допринасящи за постигане 
на целите на Европейската година на 
доброволчеството;

мерки за публикуване на резултатите и 
популяризиране на програмите, 
механизмите и инициативите на 
Общността, допринасящи за постигане 
на целите на Европейската година;

• създаване на информационен уебсайт 
на сървъра Europa, включващ портал за 
инициатори на проекти в сферата на 
доброволчеството, който ще ги въвежда 
в различните общностни програми и 
инициативи.

• създаване на информационен уебсайт 
на сървъра Europa, включващ портал за 
инициатори на проекти в сферата на 
доброволчеството, който ще ги въвежда 
в различните общностни програми и 
инициативи и който ще бъде 
постоянна платформа за 
интерактивно сътрудничество 
между различните заинтересовани 
страни.

Or. en
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Изменение 16

Предложение за решение
Приложение - буква А - точка 2 - тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- проучвания и изследвания на 
равнището на Общността за оценяване и 
отчитане на подготовката,
ефективността, въздействието и 
дългосрочния мониторинг на 
Европейската година на 
доброволчеството.

- проучвания и изследвания на 
равнището на Общността за оценяване и 
отчитане на подготовката, 
ефективността и въздействието на 
Европейската година и за поставяне 
на основите на дългосрочния 
мониторинг и последващите го 
действия.

Or. en

Изменение 17

Предложение за решение
Приложение - буква В - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки национален координатор подава 
само едно заявление за финансиране от 
Общността. В посоченото заявление се 
описва работната програма на 
координатора или дейността, която 
ще се финансира и с която ще се 
популяризира Европейската година. 
Заявлението за безвъзмездни средства е 
придружено от подробен бюджет, 
посочващ общите разходи за 
предложените дейности/работна 
програма, както и размера и 
източниците на съфинансиране. С 
безвъзмездните средства от Общността 
могат да се покрият до 80 % от общите 
разходи.

Всеки национален координационен 
орган подава само едно заявление за 
финансиране от Общността. В 
посоченото заявление се описват 
приоритетите и работната програма 
на координационния орган или 
дейността(дейностите), които ще се 
финансират и с които ще се 
популяризира Европейската година. The 
grant application shall be accoЗаявлението 
за безвъзмездни средства е придружено 
от подробен бюджет, посочващ общите 
разходи за предложената 
дейност(дейности)/работна програма, 
както и размера и източниците на 
съфинансиране. С безвъзмездните 
средства от Общността могат да се 
покрият до 65 % от общите разходи.

Or. en
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Изменение 18

Предложение за решение
Приложение - буква В - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията определя ориентировъчния 
размер на безвъзмездните средства, 
които могат да бъдат предоставени на 
всеки национален координатор, и 
крайния срок за подаване на 
заявленията. За критерии служат 
числеността на населението, стандартът 
на живот и фиксирана сума за всяка 
отделна държава-членка, с което се 
гарантира минимално ниво на 
изпълнение на дейностите.

Комисията определя ориентировъчния 
размер на безвъзмездните средства, 
които могат да бъдат предоставени на 
всеки национален координационен 
орган, и крайния срок за подаване на 
заявленията. За критерии служат 
числеността на населението, стандартът 
на живот и фиксирана сума за всяка 
отделна държава-членка, с което се 
гарантира минимално ниво на 
изпълнение на дейностите.

Or. en

Изменение 19

Предложение за решение
Приложение - буква В - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Окончателните суми, които ще бъдат 
предоставени, се определят въз основа 
на индивидуалните заявления за 
отпускане на безвъзмездни средства, 
подадени от националния 
координационен орган. Максималният 
размер на съфинансиране от страна на 
Общността е определен на 80 % от
общите приемливи разходи.

След приемането на настоящото 
решение Комисията ще подготви 
стратегически рамков документ, 
който въз основа на целите, 
поставени в член 2, ще определи 
ключовите приоритети за 
прилагането на дейностите във 
връзка с Европейската година.  
Окончателните суми, които ще бъдат 
предоставени, се определят въз основа 
на оценка на индивидуалните заявления 
за отпускане на безвъзмездни средства, 
подадени от националния 
координационен орган. Отпускането 
на общите безвъзмездни средства ще 
зависи от това в каква степен 
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работната програма, представена от 
националния координационен орган, 
отговаря на целите, поставени в член 
2 и разработени в стратегическия 
рамков документ.  При необходимост 
Комисията може да поиска да бъдат 
направени промени в заявленията за 
отпускане на безвъзмездни средства, 
подадени от националния 
координационен орган. Максималният 
размер на съфинансиране от страна на 
Общността е определен на 65 % от 
общите приемливи разходи. През 
годината Комисията може да поиска 
информация относно напредъка по 
прилагането на работната програма, 
която при поискване следва да бъде 
предоставена на разположение на 
Европейския парламент.

Or. en

Изменение 20

Предложение за решение
Приложение - буква В - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работните програми/дейностите 
включват:

Работните програми/дейностите 
включват:

а) срещи и прояви, свързани с целите на 
Европейската година, включително 
национални прояви за откриване и 
популяризиране на Европейската 
година, създаване на катализиращ ефект 
и осигуряване на открито пространство 
за дискусия по конкретни инициативи;

а) срещи и прояви, свързани с целите на 
Европейската година, включително 
национални прояви за откриване и 
популяризиране на Европейската 
година, създаване на катализиращ ефект 
и осигуряване на открито пространство 
за дискусия по конкретни инициативи;

б) семинари за взаимно обучение на 
национално, регионално и местно 
равнище;

б) конференции и тематични
семинари на национално, регионално и 
местно равнище, които дават 
възможност за взаимно учене и обмeн 
на добри практики;

в) информационни и образователни 
кампании и кампании за 

в) информационни и изследователски 
дейности и свързани с тях 
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популяризиране на национално, 
регионално и местно равнище, 
включително организирането на 
награди и състезания;

проучвания, образователни кампании и 
кампании за популяризиране на 
национално, регионално и местно 
равнище;

г) сътрудничество с медиите. г) сътрудничество с частния и 
недържавния сектор и медиите за 
разпространяване на информация 
относно Европейската година и за 
предприемане на действия, насочени 
към дългосрочен диалог по въпроси, 
свързани с доброволчеството. 

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Основен принцип
Доброволчеството е важен стълб на нашите демократични и плуралистични общества. 
То е израз на активен ангажимент и подкрепа. Доброволчеството включва всички 
видове официални и неофициални доброволчески дейности, които се предприемат по 
свободната воля, избора и мотивацията на дадено лице без интерес за финансова 
изгода. То оказва значително въздействие върху нашите общества. Доброволците са 
активни в социалната сфера и сферата на образованието, в подкрепата за околната 
среда или сътрудничеството за развитие, в културните дейности, както на местно ниво, 
така и в мисии извън тяхната родна страна.   За да се отдаде дължимото признание и за 
да бъдат насърчени усилията на доброволците и на организациите, работещи с 
доброволци, както и за да се помогне да бъде осигурена отплата за 
предизвикателствата, срещу които се изправя доброволчеството - като например 
намаляващия брой на желаещите да бъдат доброволци или преминаването от 
дългосрочни ангажименти към краткосрочни проекти, настоящата инициатива за 
създаване на Европейска година на доброволчеството трябва да бъде приветствана.

Основната идея на всяка Европейска година и да се повиши обществената 
осведоменост за дадена тема или кауза и да бъдат привлечени съответните 
заинтересовани страни да участват в поредица от прояви на европейско равнище и в 
държавите-членки. Поради това предложението за това законодателно решение по 
същество създава оперативна рамка, чрез която могат да бъдат прилагани дейностите, 
свързани с Европейската година, особено по отношение на разпределението на 
бюджета.  Следователно предложението по никакъв начин няма за цел да създаде 
каквито и да било правни разпоредби относно доброволчеството, доброволците или 
организациите, работещи с доброволци, както и по отношение на тяхната социална 
роля или правните или финансовите условия, които се различават в голяма степен в 
отделните държави-членки.

В декларация от 2008 г. Парламентът призова за определянето на Европейска година на 
доброволчеството1. Комисията внесе предложение през юни 2009 г. В бюджета за 2010 
г. Комисията планира подготвителни действия, които следва да проправят пътя за 
самата година.

Правни основания и процедура
Комисията избра за основание на тази инициатива член 308 от ДЕО. Този член изисква 
прилагане на процедурата на консултации, според която Съветът трябва да изчака 
становището на Парламента - независимо дали то е положително или отрицателно, със 
или без изменения, преди да може да приеме акта с единодушие. Специално в този 
случай положението е силно повлияно от предстоящото влизане в сила на разпоредбите 
на Договора от Лисабон, чрез които процедурата ще бъде променена от консултация на 
одобрение (нов член 352 от ДФЕС). Съгласно процедурата на одобрение Парламентът 
ще трябва да одобри предложението, преди Съветът да може да приеме окончателния 

                                               
1 Писмена декларация 0030/2008 от 15 юли 2008 г.
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акт (с единодушие). Ако Парламентът реши да гласува срещу предложението обаче, 
актът не може да бъде приет.
Изборът на правното основание съвсем не беше ясен, особено след като в миналото 
много Европейски години бяха приемани съгласно процедурата за съвместно вземане 
на решение. След като изслуша правната служба на Парламента и след обсъждане в 
комисията и първа среща с представители на шведското председателство, докладчикът 
е склонен да приеме член 308 като правно основание за този акт и да приеме за момента 
процедурата на консултация. Това се дължи по-специално на факта, че всеки друг член 
на Договора неизбежно би ограничил обхвата на тези действия. Това би означавало, че 
към доброволчеството няма да може да се подходи във всичките му проявления и то ще 
трябва да бъде ограничено в рамките на, да кажем, доброволчество в сферата на 
образованието. Това не може да отговаря на интересите на Парламента. 

Цели, изпълнителна структура и бюджет
На настоящия етап бюджетът възлиза на 6 млн. евро. Възможно е да бъдат използвани 
други програми на ЕС за финансирането на допълнителни дейности. Бюджетът за 
подготвителните действия за 2010 г. възлиза на 2 млн. евро, но между двата подхода не 
съществува официална връзка. 

Определени са четири цели, които настоящото предложение следва да постигне:
1. създаване на благоприятна среда за осъществяване на доброволчески дейности;
2. повишаване на качеството на доброволческите дейности чрез предоставяне на 

повече права на организаторите на подобни дейности
3. отдаване на признание на доброволческите дейности
4. повишаване на осведомеността по отношение на значимостта на 

доброволческите дейности
За постигането на тези цели ще бъдат предприети определени инициативи, по-
конкретно:

 обмен на опит и добри практики
 изследвания и проучвания
 конференции, мероприятия за насърчаване на дебата и повишаване на 

осведомеността 
 информационни кампании и кампании за популяризиране

Тези инициативи следва да се проведат на европейско равнище, както и в държавите-
членки (на национално, регионално и местно равнище).

За да се осигури участието на държавите-членки и за да се координират техните 
дейности с инициативите на равнище ЕС, във всяка държава-членка следва да бъде 
определен национален координационен орган, който да координира дейностите в 
държавите-членки. Този национален орган трябва да изготви работна програма или 
план за действие. Той получава съфинансиране от ЕС в зависимост от числеността на 
населението и стандарта на живот в съответната държава-членка, както и в зависимост 
от работната програма. Съфинансирането на националните инициативи може да 
достигне до 80% от общите разходи. Това е максималният размер на съфинансиране, 
позволен съгласно Финансовия регламент на ЕС.  

Изменения, предложени от докладчика:
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Бюджет (член 7)
Сумата от 6 млн. евро не е достатъчна за постигането на целите (за сравнение, 
Европейската година 2010 г. за борбата с бедността и социалното изключване разполага 
с бюджет в размер на 17 млн. евро). Това, че могат да се използват други програми за 
финансиране на дейностите би отнело средства от тези програми, които биха могли да 
се използват по друг начин. Поради тази причина е необходимо увеличение на бюджета 
до 10 млн. евро, с цел да се засили въздействието на Европейската година.

Цели (член 2)
Фактът, че Европейската година цели да повиши осведомеността по отношение на 
значимостта на доброволческата дейност за европейските общества, трябва да бъде 
изтъкнат. По същия начин и целта да се направят доброволческите дейности по-
привлекателни за гражданите следва да намери по-ясен израз.

Инициативи (член 3)
Докладчикът не счита, че разпространението на изследванията е приоритет, особено с 
оглед на намеренията на Комисията да публикува мащабно проучване за 
доброволчеството още в края на 2009 г. Вместо това, средствата следва да се използват 
за създаването на интерактивна и достъпна за всички заинтересовани страни база данни 
за доброволците и доброволческите организации, която да продължи да съществува 
след приключването на Европейската година и да се превърне в отправна точка за 
заинтересованите лица и организации в целия ЕС.

Роля на националния координационен орган и определяне на националните 
инициативи (член 4, приложение)
ЕС следва да предостави съфинансиране за националните инициативи.  В замяна, може 
да се очаква държавите-членки да следват определените в настоящото решение цели. 
До момента определянето на инициативите в държавите-членки е доста неясно. Поради 
тази причина приложението трябва да бъде подобрено, като се добавят по-ясни правила 
за дейностите в държавите-членки, които могат да бъдат съфинансирани.
Националният координационен орган ще отговаря за разпределението на средствата на 
ЕС по националните инициативи и за тяхната координация. Органът представя работна 
програма пред Комисията. Тази работна програма следва да бъде правилно оценена 
преди да се вземе решение за окончателния размер на безвъзмездните средства. Трябва 
също да се гарантира, че националният орган си сътрудничи със съответните 
заинтересовани страни още на етапа на планиране. Освен това, свързаните с 
докладването елементи трябва да бъдат засилени, особено предвид факта, че на този 
етап не се предвижда комитология.

Максимален размер на съфинансиране (приложение)
Съфинансирането на национални дейности от ЕС може да достигне до 80%. Това е 
максималният размер, позволен съгласно финансовите правила на ЕС. Могат да се 
предприемат повече дейности, ако се увеличи делът на финансиране от страни извън 
ЕС. Поради тази причина докладчикът предлага финансирането от ЕС за национални 
инициативи да бъде ограничено до 65%.
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Заглавие и съображения
Правната служба на Парламента посочи, че обосновката за използването на член 398 
като правно основание трябва да бъде подсилена; също така предложението трябва да 
бъде съобразено в по-голяма степен с правомощията, възложени на ЕС по силата на 
Договорите. Ето защо са внесени няколко изменения, които целят промяна на 
заглавието и на няколко съображения.


