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PR_CNS_art55am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu 
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o Evropském roku dobrovolnictví (2011)
(KOM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0254),

– s ohledem na článek 308 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem 
(C7-0054/2009),

– s ohledem článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a na stanoviska Rozpočtového 
výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro rozvoj (A7-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Smlouva stanovuje občanství Unie, 
které doplňuje občanství příslušných 
členských států a je důležitým prvkem 
posilování a zajišťování procesu evropské 
integrace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) Podpora aktivního občanství je 
jedním z klíčových prvků posilování 
soudržnosti a rozvoje demokracie.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění -1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1b) „Evropský rok dobrovolné činnosti 
na podporu aktivního občanství“ bude 
zdůrazněním toho, že dobrovolná činnost 
je jedním ze zásadních projevů aktivního 
občanství a demokracie, jejichž 
prostřednictvím se v praxi realizují 
evropské hodnoty jako solidarita a zákaz 
diskriminace, a jež tak přispívají 
k harmonickému rozvoji evropských 
společností.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Dobrovolnictví představuje neformální 
podobu učení, která umožňuje rozvoj 
profesních dovedností a schopností a je 
zároveň významnou formou aktivní 
občanské účasti. Činnosti vykonávané

(3) Dobrovolná činnost představuje 
příležitost získat bohaté zkušenosti 
v oblasti neformálního učení, které 
umožňují rozvoj sociálních dovedností 
a schopností a přispívají k solidaritě. 
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dobrovolníky všech věkových skupin mají
zásadní význam pro rozvoj demokracie –
jednoho ze základních principů Evropské 

unie –, přispívají k rozvoji lidských zdrojů 
a k sociální soudržnosti.

Činnost vykonávaná dobrovolníky všech 
věkových skupin má zásadní význam 
pro rozvoj demokracie – jednoho 
ze základních principů Evropské unie. 
Dobrovolná činnost může přispět 
k osobnímu růstu a blahu jednotlivců 
a k harmonickému rozvoji evropských 
společností, pokud jde o solidaritu, 
začlenění do společnosti a prosperitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Pojmem „dobrovolná činnost“ 
se rozumějí všechny formy dobrovolné 
činnosti, ať již formální či neformální, 
které určitá osoba vykonává z vlastní 
svobodné vůle, na základě vlastního 
rozhodnutí a motivace bez ohledu 
na finanční prospěch. Tato činnost je 
prospěšná pro jednotlivé dobrovolníky, 
obce i pro společnost jako celek. Rovněž je 
pro jednotlivce i sdružení nástrojem 
k uspokojování lidských, společenských 
i environmentálních potřeb a k řešení 
problémů, zejména pokud se jedná 
o činnost v nouzových situacích, které 
se týkají společnosti jako celku, a často je 
vykonávána na podporu některé neziskové 
organizace nebo iniciativy určité obce. 
Dobrovolná činnost nenahrazuje 
profesionální, placené pracovní 
příležitosti, ale je v souvislosti se svými 
sociálními a kulturními cíly 
pro společnost přínosem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V rychle se měnící společnosti je 
potřeba zajistit efektivitu infrastruktury 
podporující dobrovolníky, 
aby se do dobrovolných činností mohlo 
zapojovat více lidí. Je proto důležité 
podporovat vzájemné učení a výměnu 
osvědčených postupů na úrovni 
Společenství.

(4) V rychle se měnící společnosti je 
potřeba zajistit účinnou podporu a zavést 
opatření pro dobrovolnou činnost, 
aby se do ní mohlo zapojit více lidí. Je 
proto důležité podporovat vzájemné učení 
a výměnu a vypracovávání osvědčených 
postupů na úrovni Společenství a také 
na celostátní, regionální a místní úrovni, 
zejména vytvořením internetového 
portálu.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Na dobrovolnictví se zaměřuje několik 
programů Společenství, které jsou 
věnovány mobilitě v oblasti 
dobrovolnictví, jako je Evropská 
dobrovolná služba v rámci programu 
Mládež v akci, program celoživotního 
učení a program Evropa pro občany.

(12) Na dobrovolnou činnost se zaměřuje 
několik programů a sítí Společenství, které 
jsou věnovány mobilitě v oblasti 
dobrovolné činnosti osob všech věkových 
skupin, jako je Evropská dobrovolná 
služba v rámci programu Mládež v akci, 
program celoživotního vzdělávání
a program Evropa pro občany.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Po celé Evropě existuje široké 
spektrum různých dobrovolných činnosti, 
které je třeba zachovat a dále rozvíjet.

(13) Po celé Evropě existuje široké 
spektrum různých dobrovolných činností, 
které je třeba zachovat a dále rozvíjet, 
mimo jiné vytvářením přeshraniční sítě 
sdružení dobrovolníků v různých 
členských státech, které by se staly stálou 
platformou k výměně zkušeností 
a osvědčených postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rok 2011 se vyhlašuje „Evropským rokem 
dobrovolnictví“ (dále jen „evropský rok“).

Rok 2011 se vyhlašuje „Evropským rokem 
dobrovolné činnosti na podporu aktivního 
občanství“ (dále jen „evropský rok“).
(Tento pozměňovací návrh platí pro celý 
text. V případě jeho přijetí bude nutné 
provést odpovídající úpravy v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Článek 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecným účelem evropského roku je 
podněcovat a podporovat úsilí, které 
členské státy, místní a regionální orgány 

Obecným účelem evropského roku je 
podněcovat a podporovat úsilí, které 
Společenství, členské státy a místní 
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i občanská společnost vyvíjejí, 
aby vytvořily podmínky pro dobrovolnictví 
v Evropské unii, a to zejména výměnou 
zkušeností a osvědčených postupů.

a regionální orgány vyvíjejí, aby 
v občanské společnosti vytvořily 
podmínky pro dobrovolnictví v Evropské 
unii a zajistily větší zviditelnění 
a zdůraznily význam dobrovolné činnosti 
v Evropské unii, a to zejména výměnou 
zkušeností a osvědčených postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Článek 2 – odst. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zlepšit povědomí o hodnotě a důležitosti 
dobrovolnictví – zlepšit obecné povědomí 
o důležitosti dobrovolnické činnosti 
jakožto formě občanské účasti, která 
přispívá k řešení otázek společného zájmu 
všech členských států, jako je harmonický 
rozvoj společnosti a hospodářská
soudržnost.

4. Zlepšit povědomí o hodnotě a důležitosti 
dobrovolnictví – zlepšit obecné povědomí 
o důležitosti dobrovolnické činnosti 
jakožto formě občanské účasti, která 
přispívá k řešení otázek společného zájmu 
všech členských států, jako je harmonický 
rozvoj společnosti a sociální soudržnost, 
a podporovat dobrovolnou činnost, 
aby byla přitažlivější pro občany, kteří 
by se tak zapojili do občanských aktivit.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Článek 3 – odst. 1 – odrážky 1,2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

• šíření výsledků souvisejících studií 
a výzkumu,
• konference, akce a iniciativy na podporu 
diskusí a ke zlepšení povědomí o významu 
a hodnotě dobrovolnické činnosti 
a na oslavu úsilí, které dobrovolníci 

konference, akce a iniciativy na podporu 
dialogu a ke zlepšení povědomí o významu 
a hodnotě dobrovolnické činnosti 
a k podpoře nadnárodních sítí 
vytvořených s cílem umožnit aktivní 
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vyvíjejí, diskuzi,
• informační a propagační kampaně 
za účelem šíření klíčových sdělení.

informační a propagační kampaně 
za účelem šíření klíčových sdělení,
• vytvoření evropské databáze 
zúčastněných stran a organizací 
zapojených do dobrovolnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Článek 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí, aby výše 
zmíněný orgán náležitě zapojil široké 
spektrum účastníků na celostátní, 
regionální a místní úrovni.

Každý členský stát zajistí, aby výše 
zmíněný orgán náležitě zapojil široké 
spektrum účastníků na celostátní, 
regionální a místní úrovni, zejména 
při vypracovávání celostátních pracovních 
programů / akcí a kdykoli to bude 
v průběhu realizace evropského roku 
nutné.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Článek 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rozpočet na provádění tohoto 
rozhodnutí v období od 1. ledna 2011 
do 31. prosince 2011 činí 6 000 000 EUR.

1. Rozpočet na provádění tohoto 
rozhodnutí v období od 1. ledna 2011 
do 31. prosince 2011 činí 10 000 000 EUR.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod A – bod 1 – odrážky 1 až 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

• vysoce viditelné akce a fóra pro výměnu 
zkušeností a osvědčených postupů,

• vysoce viditelné akce a fóra pro výměnu 
zkušeností a osvědčených postupů, přičemž 
přednost by měla být dána partnerským 
programům a programům na podporu 
mobility,

• soutěže o ceny i bez nich,
• spolupráci se soukromým sektorem, 
provozovateli vysílání a dalšími 
sdělovacími prostředky jako partnery 
pro šíření informací o Evropském roku 
dobrovolnictví,

spolupráci se soukromým sektorem, 
provozovateli vysílání a dalšími 
sdělovacími prostředky jakožto partnery 
pro šíření informací o dobrovolné činnosti 
a evropském roku,

• výrobu materiálů a nástrojů pro sdělovací 
prostředky určených ke zvýšení zájmu 
veřejnosti, které budou k dispozici v celém 
Společenství,

• výrobu materiálů a nástrojů pro sdělovací 
prostředky určených ke zvýšení zájmu 
veřejnosti, které budou k dispozici v celém 
Společenství,

• opatření k seznámení veřejnosti 
s výsledky a ke zviditelnění programů, 
systémů a iniciativ Společenství, které 
přispívají k dosahování cílů Evropského 
roku dobrovolnictví,

• opatření pro seznámení veřejnosti 
s výsledky a pro zviditelnění programů, 
režimů a iniciativ Společenství, které 
přispívají k dosahování cílů evropského 
roku,

• zřízení informační internetové stránky 
na webu Europa, zahrnující portál 
pro propagátory projektů v oblasti 
dobrovolnictví a poskytující jim průvodce 
různými programy a iniciativami 
Společenství.

zřízení informační internetové stránky 
na webu Europa, zahrnující portál 
pro propagátory projektů v oblasti 
dobrovolnictví a poskytující jim průvodce 
různými programy a iniciativami 
Společenství, která by se stala stálou 
platformou interaktivní spolupráce mezi 
nejrůznějšími zainteresovanými stranami.

Or. en



PR\793630CS.doc 13/18 PE430.366v01-00

CS

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod A – bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– průzkumy a studie na úrovni 
Společenství prováděné s cílem zhodnotit 
přípravu, účinnost, dopad a dlouhodobé
sledování Evropského roku dobrovolnictví 
a vypracovat o nich zprávu.

– průzkumy a studie na úrovni 
Společenství prováděné s cílem zhodnotit 
přípravu, účinnost a dopad evropského 
roku a vytvořit základ dlouhodobého
sledování Evropského roku dobrovolnictví 
a návazných akcí a vypracovat o nich 
zprávu.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod C – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý vnitrostátní koordinátor předloží 
pouze jedinou žádost o financování 
ze strany Společenství. Tato žádost 
o dotace popíše pracovní program 
koordinátora nebo akci, která má být 
financována a která má podpořit evropský 
rok. K žádosti o dotace se přikládá 
podrobný rozpočet stanovující celkové 
náklady na navrhované 
iniciativy / pracovní program a výši 
a zdroje spolufinancování. Finanční 
příspěvek Společenství může pokrývat 
až 80 % celkových nákladů.

Každý vnitrostátní koordinační orgán
předloží pouze jedinou žádost 
o financování ze strany Společenství. Tato 
žádost o grant popíše priority a pracovní 
program koordinačního orgánu nebo akci, 
příp. akce, které mají být financovány
a které mají podpořit evropský rok. 
K žádosti o dotaci se přikládá podrobný 
rozpočet stanovující celkové náklady 
na navrhované akce / pracovní program 
a výši a zdroje spolufinancování. Finanční 
příspěvek Společenství může pokrývat 
až 65 % celkových nákladů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod C – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví orientační částky 
na příspěvky pro každého vnitrostátního 
koordinátora a konečnou lhůtu 
pro předložení žádostí. Tato kritéria 
by měla přihlížet k počtu obyvatel, 
k životním nákladům a k paušální částce 
na členských stát, jehož cílem je zaručit 
minimální úroveň činností.

Komise stanoví orientační částky 
na příspěvky pro každý vnitrostátní 
koordinační orgán a konečnou lhůtu 
pro předložení žádostí. S cílem zaručit 
minimální úroveň činností by tato kritéria 
měla přihlížet k počtu obyvatel, k životním 
nákladům a k paušální částce na členský 
stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod C – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konečné udělené částky se určují 
na základě jednotlivých žádostí 
o financování předložených vnitrostátním 
koordinačním orgánem. Spolufinancování 
ze strany Společenství může představovat 
maximálně 80 % celkových způsobilých 
nákladů.

Po přijetí tohoto rozhodnutí Komise 
vypracuje strategický rámcový dokument, 
v němž budou na základě cílů uvedených 
v článku 2 stanoveny klíčové priority 
týkající se realizace akcí v rámci 
evropského roku. Konečné udělené částky 
se určují na základě posouzení 
jednotlivých žádostí o financování 
předložených vnitrostátním koordinačním
orgánem. Uvolnění celkových dotací bude 
záviset na tom, nakolik jsou v pracovních 
programech předložených vnitrostátními 
koordinačními orgány splněny cíle 
uvedené v článku 2 a propracované 
ve strategickém rámcovém dokumentu. 
V případě nutnosti může Komise požádat 
o úpravu žádostí o dotaci, které předložil 
vnitrostátní koordinační orgán.
Spolufinancování ze strany Společenství 
může představovat maximálně 65 %
celkových způsobilých nákladů.
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V průběhu roku může Komise požádat 
o informace o stavu realizace pracovního 
programu, které by měly být na požádání 
k dispozici Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod C – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pracovní programy/akce zahrnují: Pracovní programy / akce zahrnují:

a) setkání a akce spojené s cíli evropského 
roku včetně vnitrostátních akcí k jeho 
zahájení a podpoře, které fungují jako 
katalyzátor a vytvářejí otevřený prostor 
k debatě o konkrétních akcích;

a) setkání a akce spojené s cíli evropského 
roku, včetně vnitrostátních akcí k jeho 
zahájení a podpoře, které dodávají impuls 
a vytvářejí prostor k debatě o konkrétních 
iniciativách;

b) vzájemné vzdělávací semináře 
na celostátní, regionální a místní úrovni;

b) konference a semináře na celostátní, 
regionální a místní úrovni umožňující 
vzájemné učení a výměnu osvědčených 
postupů;

c) informační, vzdělávací a propagační 
kampaně na celostátní, regionální a místní 
úrovni, včetně organizace vyhlašování cen 
a soutěží;

c) informační a výzkumnou činnost a nimi 
spojené studie, vzdělávací a propagační 
kampaně na celostátní, regionální a místní 
úrovni;

d) spolupráci se sdělovacími prostředky. d) spolupráci se soukromým a nestátním 
sektorem a se sdělovacími prostředky 
při šíření informací o evropském roku 
a při konání akcí zaměřených 
na dlouhodobý dialog o otázkách 
spojených s dobrovolnictvím.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Základní princip
Dobrovolnictví je důležitým pilířem naší demokratické a pluralistické společnosti. Je výrazem 
aktivní angažovanosti a pomoci. Dobrovolnictví zahrnuje nejrůznější druhy formální 
a neformální činnosti, kterou určitá osoba vykonává z vlastní svobodné vůle, na základě 
vlastního rozhodnutí a motivace, bez ohledu na finanční prospěch. Dopad této činnost na naši 
společnost je značný. Dobrovolníci aktivně působí v sociální a vzdělávací oblasti, zapojují se 
do ochrany životního prostředí a do rozvojové spolupráce, pořádají kulturní akce, a to 
na místní úrovni i mimo vlastní zemi. Musíme proto přivítat tuto iniciativu na vytvoření 
evropského roku dobrovolnictví, která se zaměřuje na oslavu a podporu angažovanosti 
dobrovolníků a organizací, jež pracují s dobrovolníky, a snaží se o řešení problémů, s nimiž 
se dobrovolnictví setkává, jako je např. zmenšující se základna dobrovolníků nebo odklon 
od dlouhodobých programů ke konkrétním krátkodobým projektům.

Hlavní myšlenkou každého evropského roku je zvýšit povědomí veřejnosti o určitém tématu 
nebo oblasti a zapojit příslušné zúčastněné strany do nejrůznějších akcí konaných na evropské 
úrovni i v jednotlivých členských státech. V návrhu tohoto legislativního rozhodnutí je pak 
v zásadě stanoven prováděcí rámec, jehož prostřednictvím je možné realizovat akce spojené 
s evropským rokem, zejména pokud jde o přidělení finančních prostředků. Cílem tohoto 
návrhu proto v žádném případě není vytvořit právní ustanovení, pokud jde o dobrovolnictví, 
dobrovolníky a organizace pracující s dobrovolníky, ani pokud jde o jejich společenskou 
úlohu či různé právní a finanční podmínky, které se v různých členských státech značně liší.

Parlament v prohlášení z roku 2008 vyzýval k vyhlášení evropského roku dobrovolnictví1. 
Komise příslušný návrh předložila v červnu 2009. V rámci rozpočtu na rok 2010 plánuje 
Komise přípravnou akci, z níž by měl samotný evropský rok dobrovolnictví vycházet.

Právní základ a postup
Komise se rozhodla vzít za základ této iniciativy článek 308 Smlouvy o Evropské unii. Tento 
článek se týká postupu konzultace, kdy Rada před jednomyslným schválením aktu musí 
počkat na stanovisko Parlamentu, ať už je pozitivní či negativní nebo ať už obsahuje 
pozměňovací návrhy či nikoli. V tomto konkrétním případě je situace do značné míry 
ovlivněna očekávaným vstupem ustanovení Lisabonské smlouvy v platnost, díky nimž 
se bude místo postupu konzultace uplatňovat postup souhlasu (nový článek 352 Smlouvy 
o fungování Evropské unie). Podle postupu souhlasu musí Parlament schválit návrh 
před (jednomyslným) přijetím konečného aktu v Radě. Pokud se však Parlament rozhodne 
hlasovat proti návrhu, nemůže být akt přijat.
Výběr právního základu zde nebyl zdaleka jasný, zejména proto, že v minulosti se mnoho 
evropských roků přijímalo na základě postupu spolurozhodování. Po konzultacích s právní 
službou Parlamentu a po projednání ve výboru i na prvním setkání se švédským 
předsednictvím je zpravodaj nakloněn tomu, aby byl článek 308 přijat za právní základ 
pro tento akt a aby byl prozatím přijat i postup konzultace, a to především proto, že jakýkoli 
jiný článek Smlouvy by nutně zúžil rozsah této akce. Znamenalo by to, že se problematikou 

                                               
1 Písemné prohlášení 0030/2008 ze dne 15. července 2008.
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dobrovolnictví nemůžeme zabývat ve vší její mnohostrannosti, ale že by byla omezena 
řekněme na oblast vzdělávání. To však není v zájmu Parlamentu. 

Cíle, realizační struktura a rozpočet
Rozpočet v této fázi činí 6 milionů EUR. K financování další činnosti lze využít jiných 
programů EU. Rozpočet na přípravnou akci na rok 2010 činí 2 miliony EUR, mezi oběma 
akcemi však neexistuje formální spojení. 

V tomto návrhu jsou stanoveny čtyři cíle, jichž má být dosaženo:
1. vytvoření příhodného prostředí pro dobrovolnickou činnost
2. zvýšení kvality dobrovolnické činnosti tím, že organizátoři získají příslušné pravomoci
3. uznání dobrovolnické činnosti
4. zvýšení povědomí o významu dobrovolnické činnosti.

K dosažení těchto cílů jsou zapotřebí tyto iniciativy:
 výměna zkušeností a osvědčených postupů
 studie a výzkum
 konference a akce na podporu diskuze a zvyšování povědomí o dané problematice
 informační a propagační kampaně.

Tyto iniciativy by se měly provádět na evropské úrovni i na úrovni členských států 
(na celostátní, regionální i místní úrovni).

S cílem zapojit do této činnosti členské státy a koordinovat jejich činnost s činností na úrovni 
EU by měl být v každém členském státě vytvořen koordinační orgán, který by koordinoval 
činnost v rámci daného členského státu. Tento státní koordinační orgán by měl vypracovat 
program či akční plán. Činnost koordinačního orgánu je spolufinancována z EU podle počtu 
jeho obyvatel a životních nákladů a na základě pracovního programu. Spolufinancování
národních iniciativ může dosáhnout 80 % celkových nákladů, což je maximální finanční 
spoluúčast, kterou umožňuje finanční nařízení EU. 

Pozměňovací návrhy zpravodaje:

Rozpočet (článek 7)
K dosažení stanovených cílů 6 milionů EUR nepostačuje (evropský rok boje proti chudobě 
a za sociální začlenění 2010 má rozpočet 17 milionů EUR). Díky tomu, že k financování této 
činnosti lze použít jiné programy, budou z těchto programů odčerpány prostředky, které 
by mohly být použity jinde. K tomu, aby byl evropský rok úspěšný, je nutné navýšit jeho 
rozpočet na 10 milionů EUR.

Cíle (článek 2)
Je potřeba zdůraznit, že evropský rok dobrovolnictví by měl zvýšit povědomí o významu 
dobrovolné činnosti pro evropskou společnost. Je také nutné jasněji formulovat cíl, kterým je 
zvýšení přitažlivosti dobrovolnické činnosti.

Iniciativy (článek 3)
Zpravodaj se nedomnívá, že by bylo nezbytné uskutečnit další studie vzhledem k tomu, 
že Komise má už koncem roku 2009 zveřejnit výsledky jedné významné studie 
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o dobrovolnictví. Finanční prostředky by se měly místo toho použít na vytvoření databáze 
dobrovolníků a dobrovolnických organizací, která by byla interaktivní a přístupná všem 
zúčastněným stranám a která by se po ukončení evropského roku stala místem, kde si mohou 
zainteresovaní občané a organizace z celé EU vyhledat potřebné informace.

Úloha státního koordinačního orgánu a definice iniciativ jednotlivých členských států
(článek 4, příloha)
Evropská unie poskytne možnost spolufinancovat iniciativy jednotlivých členských států. 
Na oplátku lze očekávat, že členské státy se budou snažit o dosažení cílů stanovených v tomto 
rozhodnutí. Definování iniciativ členských států je dosud poněkud neurčité. Je proto nutné 
lépe zpracovat přílohu, která by měla obsahovat jasnější pravidla týkající se činnosti 
členských států, jež má být spolufinancována.
Státní koordinační orgán bude odpovídat za získávání finančních prostředků EU pro národní 
iniciativy a za koordinaci činnosti členského státu. Kromě toho předkládá Komisi pracovní 
program, který je nutné před rozhodnutím o konečné částce finančního příspěvku náležitě 
vyhodnotit. Je také třeba zajistit, aby státní orgán spolupracoval s příslušnými zúčastněnými 
stranami už ve fázi plánování. Navíc je zapotřebí posílit proces podávání zpráv, zejména 
proto, že v této fázi se nepočítá s postupem projednávání ve výborech.

Maximální podíl spolufinancování (příloha)
Spolufinancování činnosti členských států ze strany EU může dosahovat až 80 %, což je 
maximální částka povolená na základě finančních předpisů EU. Pokud by se zvýšil podíl 
financování odjinud než z EU, bylo by možné realizovat více akcí. Zpravodaj proto navrhuje 
omezit spolufinancování iniciativ jednotlivých členských států ze strany EU na 65 %.

Název a body odůvodnění
Právní služba Parlamentu poukázala na to, že použití článku 308 musí být zdůvodněno 
pádnějšími argumenty a že je nutné, aby byl návrh více v souladu s pravomocemi, které podle 
Smlouvy Evropské unii příslušejí. To je důvodem předložení několika pozměňovacích návrhů 
k názvu a některým bodům odůvodnění.


