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PR_CNS_art55am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, za 
wyjątkiem przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu 
WE oraz w art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie Europejskiego Roku 
Wolontariatu (2011 r.)
(COM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0254),

– uwzględniając art. 308 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C7-0054/2009),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji Budżetowej, 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych jak również Komisji Rozwoju Regionalnego 
(A7-0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

4. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt -1 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Traktat ustanawia obywatelstwo Unii 
Europejskiej, które uzupełnia 
obywatelstwo państw członkowskich oraz 
stanowi istotny element wzmacniania i 
ochrony procesu integracji europejskiej.

Or. en
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt -1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) Zachęcanie do podejmowania 
aktywnych działań obywatelskich stanowi 
główny element zwiększania spójności i 
wzmacniania demokracji. 

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt -1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1b) „Europejski Rok Działalności 
Wolontariackiej na rzecz aktywnego 
obywatelstwa” unaoczni wagę 
wolontariatu jako wyrazu aktywności 
obywatelskiej i demokracji poprzez 
praktyczne wdrożenie wartości 
europejskich, takich jak solidarność i 
niedyskryminacja, a tym samym przyczyni 
się do harmonijnego rozwoju 
społeczeństw europejskich.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wolontariat stanowi jedną z form
uczenia się pozaformalnego, która 
umożliwia rozwój umiejętności i 
kompetencji zawodowych oraz stanowi 

(3) Działania wolontariackie stanowią 
istotną formę pozaformalnego uczenia się, 
która umożliwia rozwój umiejętności i 
kompetencji społecznych oraz przyczynia 
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rodzaj aktywności obywatelskiej. Działania 
prowadzone przez wolontariuszy w 
każdym przedziale wiekowym mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
demokracji, będącej jedną z podstawowych 
zasad Unii Europejskiej, oraz przyczyniają 
się do rozwoju zasobów ludzkich oraz do 
spójności społecznej.

się do rozwoju solidarności. Działania 
prowadzone przez wolontariuszy w 
każdym przedziale wiekowym mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju 
demokracji, będącej jedną z podstawowych 
zasad Unii Europejskiej. Działania 
wolontariackie niosą ze sobą potencjał 
przyczyniania się do rozwoju osobistego i 
formy obywateli, a także do harmonijnego 
rozwoju społeczeństw europejskich w 
odniesieniu do solidarności, włączenia 
społecznego i dobrobytu.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Termin „działania wolontariackie” 
odnosi się do wszystkich form działalności 
wolontariackiej, niezależnie od ich 
formalnego, pozaformalnego bądź też 
nieformalnego charakteru, podejmowanej 
przez obywateli w ramach wolnego 
wyboru, woli i motywacji bez 
zainteresowania zyskami finansowymi. 
Ich skutki są pozytywne dla 
wolontariuszy, poszczególnych 
społeczności i społeczeństwa jako całości. 
Dla osób indywidualnych i stowarzyszeń 
stanowią one także narzędzie, którego 
celem jest sprostanie potrzebom i troskom 
natury ogólnoludzkiej, społecznej i 
środowiskowej, szczególnie w przypadku 
konieczności stawienia czoła sytuacjom 
nagłym mogącym dotyczyć całych 
społeczeństw, w przypadku których 
korzysta się często ze wsparcia organizacji 
non-profit lub inicjatyw o charakterze 
wspólnotowym. Działania wolontariackie 
nie zastępują płatnej działalności 
zawodowej, stanowią one natomiast źródło 
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społecznej wartości dodanej dzięki celom 
o charakterze socjalnym i kulturowym.  

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W społeczeństwach zmieniających się 
w szybkim tempie istnieje potrzeba 
zapewnienia skuteczności infrastruktury 
wspomagającej wolontariuszy, aby 
umożliwić większej liczbie osób 
zaangażowanie się w działania 
wolontariackie. Dlatego tak ważne jest, 
aby wspomagać partnerskie uczenie się i 
wymianę dobrych praktyk na szczeblu 
Wspólnoty.

(4) W społeczeństwach zmieniających się 
w szybkim tempie istnieje potrzeba 
zapewnienia skutecznego wsparcia oraz 
wdrożenia odpowiednich środków z 
zakresu działań wolontariackich, w celu 
umożliwienia większej liczbie osób 
zaangażowania się w nie. Dlatego tak 
ważne jest, by wspomagać partnerskie 
uczenie się i wymianę oraz rozwój dobrych 
praktyk na szczeblu wspólnotowym, 
krajowym i lokalnym, szczególnie poprzez 
założenie adekwatnego portalu 
internetowego.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wolontariat stanowi przedmiot wielu 
programów wspólnotowych promujących 
mobilność wolontariuszy, takich jak 
wolontariat europejski w programie 
„Młodzież w działaniu”, programy 
„Uczenie się przez całe życie” i „Europa 
dla obywateli”.

(12) Działania wolontariackie stanowią
przedmiot wielu programów i sieci 
wspólnotowych promujących mobilność 
osób w każdym wieku prowadzących 
działania wolontariackie, takich jak 
wolontariat europejski w programie 
„Młodzież w działaniu”, programy 
„Uczenie się przez całe życie” i „Europa
dla obywateli”.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W całej Europie istnieje bardzo wiele 
różnych działań wolontariackich, które 
należy zachować i dalej rozwijać.

(13) W całej Europie istnieje bardzo wiele 
różnych działań wolontariackich, które 
należy zachować i dalej rozwijać, między 
innymi poprzez ustanowienie 
ponadgranicznej sieci stowarzyszeń 
wolontariackich prowadzących 
działalność w różnych państwach 
członkowskich, w celu zagwarantowania 
istnienia stałej platformy wymiany 
doświadczeń i najlepszych praktyk.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rok 2011 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Wolontariatu” (zwanym dalej 
„Europejskim Rokiem”).

Rok 2011 ogłasza się „Europejskim 
Rokiem Działalności Wolontariackiej na 
rzecz aktywnego obywatelstwa” (zwanym 
dalej „Europejskim Rokiem”).

( Poprawka ta odnosi się do całości tekstu. 
Jej przyjęcie wymagać będzie 
wprowadzenia odpowiednich zmian 
w całym tekście.)

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcenie państw członkowskich, 
organów lokalnych i regionalnych oraz 
społeczeństwa obywatelskiego do 
podejmowania wysiłków na rzecz 
stworzenia warunków sprzyjających 
wolontariatowi w Unii Europejskiej oraz 
wspieranie tych wysiłków – zwłaszcza 
poprzez wymianę doświadczeń i dobrych 
praktyk.

Ogólnym celem Europejskiego Roku jest 
zachęcenie Wspólnoty, państw 
członkowskich oraz organów lokalnych i 
regionalnych do podejmowania wysiłków 
na rzecz stworzenia społeczeństwu 
obywatelskiemu warunków sprzyjających 
wolontariatowi w Unii Europejskiej oraz 
wspieranie tych wysiłków – zwłaszcza 
poprzez wymianę doświadczeń i dobrych 
praktyk – i zwiększanie widoczności oraz 
unaocznianie wagi działań 
wolontariackich w UE.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu 
wolontariatu – aby poprawić ogólny stan 
wiedzy o znaczeniu wolontariatu jako 
środka wyrazu aktywności obywatelskiej, 
który ma wkład w kwestie będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
wszystkich państw członkowskich, takie 
jak harmonijny rozwój społeczeństwa i 
spójność gospodarcza.

4. Szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu 
wolontariatu – aby poprawić ogólny stan 
wiedzy o znaczeniu wolontariatu jako 
środka wyrazu aktywności obywatelskiej, 
który ma wkład w kwestie będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
wszystkich państw członkowskich, takie 
jak harmonijny rozwój społeczeństwa i 
spójność społeczna, a także aby 
propagować działania wolontariackie w 
celu uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi 
dla obywateli, a tym samym umożliwienia 
tymże zaangażowania się w działalność o 
charakterze społecznym.

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – punktatory 1, 2 i 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• rozpowszechnianie wyników i 
powiązanych analiz i badań;
• konferencje, wydarzenia i działania 
promujące debatę i zwiększające wiedzę o 
znaczeniu i wartości wolontariatu oraz 
wynagradzające wysiłki wolontariuszy;

• konferencje, wydarzenia i działania 
promujące dialog, a także zwiększające 
wiedzę o znaczeniu i wartości wolontariatu 
oraz propagujące działalność sieci 
ponadgranicznych w celu ożywienia 
debaty;

• kampanie informacyjne i promocyjne 
upowszechniające główne przesłania Roku.

• kampanie informacyjne i promocyjne 
upowszechniające główne przesłania 
Roku;
• ustanowienie europejskiej bazy danych 
zawierającej informacje o 
zainteresowanych stronach i 
organizacjach zaangażowanych w 
działalność wolontariacką.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zapewnia, że 
wyżej wymieniony organ odpowiednio 
angażuje wiele zainteresowanych stron na 
szczeblach krajowym, regionalnym i 
lokalnym.

Każde państwo członkowskie zapewnia, że 
wyżej wymieniony organ odpowiednio 
angażuje wiele zainteresowanych stron na 
szczeblach krajowym, regionalnym i 
lokalnym, w szczególności przy ustalaniu 
krajowego programu działań i we 
wszelkich stosownych przypadkach w 
trakcie wdrażania Roku.

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Budżet na wykonanie niniejszej decyzji 
w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 
grudnia 2011 r. wynosi 6 000 000 EUR.

1. Budżet na wykonanie niniejszej decyzji 
w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 
grudnia 2011 r. wynosi 10 000 000 EUR.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – litera A – punkt 1 – punktatory od 1 do 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

• wydarzenia medialne i fora wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk;

• wydarzenia medialne oraz fora wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk, przy czym 
priorytety stanowią programy mobilności i 
ustanawiania jednostek bliźniaczych;

• konkursy z nagrodami i bez nagród;
• współpracę z sektorem prywatnym, 
nadawcami i innymi mediami jako 
partnerami w rozpowszechnianiu 
informacji na temat Europejskiego Roku 
Wolontariatu;

• współpracę z sektorem prywatnym, 
nadawcami i innymi mediami jako 
partnerami w rozpowszechnianiu 
informacji na temat działań 
wolontariackich i Europejskiego Roku;

• opracowywanie dla mediów narzędzi i 
materiałów, których zadaniem jest 
wzbudzenie zainteresowania opinii 
publicznej i które dostępne będą na całym 
terytorium Wspólnoty;

• opracowywanie dla mediów narzędzi i 
materiałów, których zadaniem jest 
wzbudzenie zainteresowania opinii 
publicznej i które dostępne będą na całym 
terytorium Wspólnoty;

• środki umożliwiające promowanie 
osiągniętych wyników oraz wzmocnienie 
widoczności programów, działań i 
inicjatyw wspólnotowych 
przyczyniających się do realizacji celów 
Europejskiego Roku Wolontariatu;

• środki umożliwiające promowanie 
osiągniętych wyników oraz wzmocnienie 
widoczności programów, działań i 
inicjatyw wspólnotowych 
przyczyniających się do realizacji celów 
Europejskiego Roku;

• uruchomienie internetowego portalu uruchomienie internetowego portalu 
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informacyjnego na stronie Europa, 
zawierającego stronę dla realizatorów 
projektów związanych z wolontariatem, 
pozwalającą im zorientować się w różnych 
programach i inicjatywach 
wspólnotowych.

informacyjnego na stronie Europa, 
zawierającego stronę dla realizatorów 
projektów związanych z wolontariatem, 
pozwalającą im zorientować się w różnych 
programach i inicjatywach 
wspólnotowych, stanowiącego stałą 
platformę interaktywnej współpracy 
pomiędzy różnorakimi zainteresowanymi 
stronami.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – litera A – punkt 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- sondaże i badania na skalę wspólnotową, 
mające ocenić przygotowania, skuteczność, 
wpływ oraz długoterminowe 
monitorowanie Europejskiego Roku 
Wolontariatu oraz zdać z nich sprawę.

- sondaże i badania na skalę wspólnotową, 
mające ocenić przygotowania, skuteczność 
i wpływ Europejskiego Roku, a także 
stanowić podstawę pod długoterminowe 
monitorowanie i dalsze kroki oraz zdać z 
nich sprawę.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – litera C – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy krajowy koordynator przedstawi 
jeden wniosek o finansowanie 
wspólnotowe. Wniosek o przyznanie 
dotacji zawiera opis programu prac 
koordynatora lub działań mających 
otrzymać finansowanie i promować 
Europejski Rok. Do wniosku o dotację 
powinien zostać dołączony szczegółowy 
budżet określający całkowite koszty 

Każdy krajowy organ koordynacyjny 
przedstawi jeden wniosek o finansowanie 
wspólnotowe. Wniosek o przyznanie 
dotacji zawiera opis priorytetów oraz 
programu prac organu koordynacyjnego
lub działań mających otrzymać 
finansowanie i promować Europejski Rok. 
Do wniosku o dotację powinien zostać 
dołączony szczegółowy budżet określający 
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proponowanych działań lub programu prac 
oraz kwotę i źródła współfinansowania. 
Dotacja wspólnotowa może pokryć do 80 
% całkowitych kosztów.

całkowite koszty proponowanych działań 
lub programu prac oraz kwotę i źródła 
współfinansowania. Dotacja wspólnotowa 
może pokryć do 65 % całkowitych 
kosztów.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – litera C – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja określi przybliżone kwoty 
dostępne w postaci dotacji dla każdego 
koordynatora krajowego oraz ostateczny 
termin składania wniosków. Kryteria 
powinny uwzględniać liczbę ludności, 
koszt życia oraz określoną sumę na każde 
państwo członkowskie, aby 
zagwarantować minimalny poziom działań.

Komisja określi przybliżone kwoty 
dostępne w postaci dotacji dla każdego 
krajowego organu koordynacyjnego oraz 
ostateczny termin składania wniosków. 
Kryteria powinny uwzględniać liczbę 
ludności, koszt życia oraz określoną sumę 
na każde państwo członkowskie, aby 
zagwarantować minimalny poziom działań.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – litera C – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ostatecznie przyznane kwoty powinny być 
określone na podstawie indywidualnych 
wniosków o przyznanie dotacji 
przedłożonych przez krajowy organ 
koordynujący. Maksymalny udział 
Wspólnoty w finansowaniu wynosi 80 % 
całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

W następstwie przyjęcia niniejszej decyzji 
Komisja przygotuje strategiczny dokument 
ramowy ustanawiający, w oparciu o cele 
określone w art. 2, główne priorytety z 
zakresu wdrażania działań związanych z 
Europejskim Rokiem. Ostatecznie 
przyznane kwoty powinny być określone 
na podstawie oceny indywidualnych 
wniosków o przyznanie dotacji 
przedłożonych przez krajowy organ 
koordynujący. Całościowe przekazanie 
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dotacji będzie uzależnione od zakresu, w 
jakim wymogi określone w art. 2 i 
uściślone w strategicznym dokumencie 
ramowym zostaną spełnione w ramach 
programu prac przedłożonego przez 
krajowy organ koordynacyjny. W 
odpowiednich przypadkach Komisja może 
zwrócić się o wprowadzenie zmian do 
wniosków o dotacje przedłożonych przez 
krajowe organy koordynacyjne.
Maksymalny udział Wspólnoty w 
finansowaniu wynosi 65 % całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych. Na przestrzeni 
roku Komisja może zwrócić się o 
dostarczenie informacji na temat zakresu 
wdrażania programu prac, który powinien 
zostać przedłożony Parlamentowi w 
przypadku jego wniosku w sprawie.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt C – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy prac lub działania powinny 
obejmować:

Programy prac lub działania powinny 
obejmować:

a) spotkania i wydarzenia związane z 
celami Europejskiego Roku, w tym 
krajowe wydarzenia inauguracyjne i 
propagujące Europejski Rok, mające efekt 
stymulujący i oferujące otwarte miejsce do 
dyskusji na temat konkretnych działań;

a) spotkania i wydarzenia związane z 
celami Europejskiego Roku, w tym 
krajowe wydarzenia inauguracyjne i 
propagujące Europejski Rok, mające efekt 
stymulujący i oferujące otwarte miejsce do 
dyskusji na temat konkretnych działań;

b) Seminaria gwarantujące wzajemną 
wymianę na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym;

b) konferencje i seminaria tematyczne 
gwarantujące wzajemną wymianę na 
poziomie krajowym, regionalnym i 
lokalnym, umożliwiające zaistnienie 
partnerskiego uczenia się oraz wymiany 
dobrych praktyk;

c) kampanie informacyjne, edukacyjne i 
promocyjne na szczeblach krajowym, 
regionalnym i lokalnym, obejmujące 

c) informacje, działania badawcze i 
podobnego rodzaju analizy, edukacyjne i 
promocyjne kampanie na szczeblach 
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organizację nagród i konkursów; krajowym, regionalnym i lokalnym; 
d) współpracę z mediami. d) współpracę z sektorem prywatnym i 

niepublicznym oraz z mediami, mającą na 
celu rozpowszechnianie informacji o 
Europejskim Roku i podejmowanie 
działań nakierowanych na 
długoterminowy dialog z zakresu kwestii 
związanych z wolontariatem.

Or. en
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UZASADNIENIE

Podstawowa zasada
Wolontariat jest znaczącym filarem naszych demokratycznych i pluralistycznych 
społeczeństw. Jest wyrazem czynnego zaangażowania i wsparcia. Obejmuje on wszelkie 
rodzaje formalnych i nieformalnych działań wolontariackich podejmowanych przez jednostkę 
dobrowolnie, swobodnie i nieumotywowanych chęcią zysku. Ich wpływ na nasze 
społeczeństwo jest znaczący. Wolontariusze wykazują się aktywnością w sferze społecznej i 
edukacyjnej, wsparciem na rzecz środowiska i współpracą na rzecz rozwoju, w działaniach 
kulturowych, zarówno na szczeblu lokalnym jak również poza ich krajami ojczystymi. Aby 
uczcić i promować zaangażowanie wolontariuszy i organizacji współpracujących z 
wolontariuszami jak również pomóc w sprostaniu wyzwaniom, przed którymi staje 
wolontariat (spadek liczby wolontariuszy, tendencja do zaangażowania w projekty 
krótkoterminowe zamiast długoterminowych) inicjatywa stworzenia Europejskiego Roku 
Wolontariatu jest przyjmowana z zadowoleniem.

Głównym założeniem każdego Europejskiego Roku jest zwiększenie powszechnej 
świadomości na dany temat lub sprawę oraz zaangażowanie zainteresowanych stron wokół 
różnorodnych przedsięwzięć na szczeblu europejskim i w państwach członkowskich. W 
związku z powyższym wniosek w sprawie tej decyzji ustawodawczej przede wszystkim 
ustanawia ramy operacyjne dla działań związanych z Europejskim Rokiem, szczególnie w 
zakresie przyznawania środków z budżetu. Zatem omawiany wniosek nie ma w żadnym razie 
na celu tworzenia przepisów prawnych w zakresie wolontariatu, wolontariuszy lub organizacji 
z nimi współpracujących, ani też ich regulowania ich roli społecznej lub różnorakich 
prawnych i finansowych warunków, które znacząco różnią się pomiędzy państwami 
członkowskimi.

Parlament w swoim oświadczeniu w 2008 r. wezwał do ustanowienia Europejskiego Roku 
Wolontariatu1. Komisja złożyła odnośny wniosek w czerwcu 2009 r. W budżecie na rok 2010 
Komisja planuje działania przygotowawcze, które utorują drogę na ten rok.

Podstawa prawna i procedura
Postanowieniem Komisji podstawę tej inicjatywy stanowi art. 308 TWE.  Artykuł ten pociąga 
za sobą konieczność procedury konsultacji, zgodnie z którą Rada oczekuje opinii Parlamentu 
– pozytywnej lub negatywnej, z poprawkami lub bez – zanim jednomyślnie przyjmie ten akt. 
W tym szczególnym przypadku sytuacja jest uzależniona od wejścia w życie postanowień 
traktatu lizbońskiego, na mocy których nastąpi zmiana z procedury konsultacji na procedurę 
zgody (nowy art. 352 TFUE). Zgodnie z procedurą zgody Parlament powinien zatwierdzić 
wniosek zanim Rada przyjmie akt końcowy (jednomyślnie). Jednakże akt nie może zostać 
                                               
1 Oświadczenie pisemne 0030/2008 z dn. 15 lipca 2008 r.
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przyjęty, jeśli Parlament zdecyduje odrzucić wniosek w głosowaniu.

Wybór podstaw prawnych daleki był od jednoznaczności zwłaszcza, że wiele decyzji w 
sprawie Europejskich Lat podjęto dotychczas w ramach procedury współdecyzji Po 
konsultacjach z Wydziałem Prawnym i dyskusjach w ramach komisji, jak również po 
pierwszym posiedzeniu z prezydencją szwedzką sprawozdawca jest skłonny przyjąć art. 308 
jako podstawę prawną tego aktu oraz tymczasowo przyjąć procedurę konsultacji. Przypadek 
ten jest szczególny, ponieważ każdy inny artykuł Traktatu nieuchronnie zawęziłby zakres 
tego działania. Niemożliwe zatem byłoby działanie wolontariatu we wszystkich jego 
aspektach, co ograniczyłoby go, na przykład, do dziedziny edukacji. Nie odpowiada to 
życzeniu Parlamentu. 

Cele, struktura wdrażania i budżet
Na obecnym etapie budżet wynosi 6 mln euro. W celu sfinansowania dodatkowych działań 
mogą zostać wykorzystane inne programy UE. Budżet na rok 2010 w zakresie działań 
przygotowawczych wynosi 2 mln euro, lecz oba te środki nie są ze sobą formalnie połączone. 

We wniosku określono cztery cele:
1. stworzenie sprzyjającego otoczenia dla działań wolontariackich;
2. poprawa jakości działań wolontariackich przez poszerzenie uprawnień ich 

organizatorów;
3. uznanie działań wolontariackich;
4. zwiększenie stopnia świadomości odnośnie do znaczenia działań wolontariackich.
Dla osiągnięcia powyższych celów powinny zostać podjęte następujące inicjatywy:
 wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
 studia i badania;
 konferencje i wydarzenia promujące dialog i zwiększające wiedzę;
 kampanie informacyjne i promocyjne.

Powyższe inicjatywy powinny zostać podjęte na szczeblu europejskim, jak również w 
państwach członkowskich (na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym).

W celu zaangażowania państw członkowskich i koordynacji ich działań na poziomie UE 
każde państwo członkowskie powinno wyznaczyć krajowego koordynatora działań (organ 
koordynujący). Organ krajowy powinien przygotować program prac lub plan działań. 
Otrzymuje on współfinansowanie z UE proporcjonalne do liczby mieszkańców państwa 
członkowskiego i kosztów utrzymania oraz zgodnie z programem prac. Kwota 
współfinansowania inicjatyw krajowych może wynieść do 80 % całości kosztów. Stanowi to 
maksymalną stopę współfinansowania, jaką dopuszcza rozporządzenie finansowe UE.

Poprawki zaproponowane przez sprawozdawcę:

Budżet (art. 7)
Kwota 6 mln euro nie jest wystarczająca do osiągnięcia założonych celów (budżet 
Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym wynosi 17 mln euro). 
Fakt, że inne programy mogą zostać wykorzystane w celu finansowania działań może je 
pozbawić środków, które mogą być wykorzystane w innym miejscu. W celu wzmocnienia 
wpływu tej inicjatywy konieczne jest zatem zwiększenie budżetu do kwoty 10 mln euro.
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Cele (art. 2)
Należy podkreślić, że inicjatywa ta powinna spowodować większy wzrost świadomości 
odnośnie do znaczenia działań wolontariackich dla przedsiębiorstw europejskich. Powinien 
jednak zostać wyraźniej uwypuklony cel jakim jest uatrakcyjnienie działań wolontariackich
względem społeczeństwa.

Inicjatywy (art. 3)
Rozpowszechnianie opracowań nie stanowi priorytetu zdaniem sprawozdawcy, zwłaszcza, że 
Komisja wyda istotne opracowanie w sprawie wolontariatu już z końcem 2009 r. Zamiast 
tego fundusze powinny być nakierowane na stworzenie interaktywnej i ogólnodostępnej dla 
wszystkich zainteresowanych stron bazy danych wolontariuszy i organizacji wolontariackich, 
która działałaby po zakończeniu Europejskiego Roku i stałaby się punktem odniesienia dla 
zainteresowanych osób i organizacji w całej UE.

Rola krajowych koordynatorów i definicja inicjatyw krajowych (art. 4, załącznik)
UE będzie współfinansować inicjatywy krajowe. W zamian oczekuje od państw 
członkowskich osiągnięcia celów wyznaczonych w decyzji. Definicja inicjatyw krajowych w 
państwach członkowskich pozostaje dość niejasna. Załącznik powinien więc zostać 
uzupełniony o dodatkowe, jaśniejsze zasady dotyczące inicjatyw w państwach członkowskich 
będących przedmiotem współfinansowania.
Koordynator krajowy będzie odpowiedzialny za nakierowanie funduszy UE na inicjatywy 
krajowe i koordynację tych inicjatyw. Przedstawia on Komisji program prac. Program prac 
powinien zostać właściwie oceniony przed ustaleniem wysokości końcowej kwoty 
dofinansowania. Należy się upewnić też, że organ krajowy współpracuje ze stosownymi 
podmiotami już na etapie planowania. Także elementy dotyczące sprawozdań powinny zostać 
wzmocnione, zwłaszcza, że na tym etapie komitologia nie jest przewidziana.

Maksymalna stopa współfinansowania (załącznik)
Współfinansowanie z UE inicjatyw krajowych może osiągnąć 80 %. Jest to maksymalna 
stopa współfinansowania jaką dopuszcza rozporządzenie finansowe UE. Więcej działań 
mogłoby zostać podjętych jeśli wzrósłby udział funduszy spoza UE. Dlatego sprawozdawca 
proponuje ograniczenie finansowania z UE inicjatyw krajowych do poziomu 65%.

Tytuł i punkty uzasadnienia
Wydział Prawny Parlamentu wskazuje na potrzebę silniejszego uzasadnienia użycia art. 308; 
wniosek ten wymaga również lepszego przystosowania do kompetencji, jakie traktaty 
przyznają UE. Dlatego wiele poprawek zostało przedstawionych w celu zmiany tytułu i 
niektórych punktów uzasadnienia.


