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Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.



PR\793630SK.doc 3/18 PE430.366v01-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU...................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA ......................................................................................................16



PE430.366v01-00 4/18 PR\793630SK.doc

SK



PR\793630SK.doc 5/18 PE430.366v01-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o Európskom roku dobrovoľníckej práce (2011)
(KOM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0254),

– so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Európskym parlamentom (C7-0054/2009),

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre 
rozpočet, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre regionálny rozvoj 
(A7-0000/2009),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

4. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1) Zmluva ustanovuje občianstvo Únie, 
ktoré dopĺňa štátne občianstvo 
jednotlivých členských štátov a je 
dôležitým prvkom pri posilňovaní 
a zabezpečovaní procesu európskej 
integrácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
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Odôvodnenie -1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1a) Podpora aktívneho občianstva je 
kľúčovým prvkom posilnenia súdržnosti 
a rozvoja demokracie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie -1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1b) „Európsky rok dobrovoľníckych 
činností podporujúcich aktívne 
občianstvo“ bude zdôraznením toho, že 
dobrovoľníctvo je kľúčovým prejavom 
aktívneho občianstva a demokracie, 
prostredníctvom ktorého sa v praxi 
realizujú európske hodnoty ako solidarita 
a nediskriminácia a ktorý prispieva 
k harmonickému rozvoju európskych 
spoločností.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Dobrovoľníctvo predstavuje
neformálnu vzdelávaciu skúsenosť, ktorá
umožňuje rozvoj profesionálnych
zručností a spôsobilostí, ako aj hlavnú 
formu aktívnej občianskej účasti. Činnosti 
vykonávané dobrovoľníkmi všetkých 
vekových kategórií sú kľúčové pre rozvoj 

(3) Dobrovoľnícke činnosti prinášajú 
bohaté neformálne vzdelávacie 
skúsenosti, ktoré umožňujú rozvoj 
sociálnych zručností a spôsobilostí 
a prispievajú k solidarite. Činnosti 
vykonávané dobrovoľníkmi všetkých 
vekových kategórií sú kľúčové pre rozvoj 
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demokracie, jednej zo základných zásad 
Európskej únie, a prispievajú k rozvoju 
ľudských zdrojov a k sociálnej súdržnosti.

demokracie, jednej zo základných zásad 
Európskej únie. Dobrovoľnícke činnosti 
môžu prispievať k osobnému rastu a 
blahu jednotlivcov a k harmonickému 
rozvoju európskych spoločností, pokiaľ 
ide o solidaritu, sociálne začlenenie a 
prosperitu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Pojem „dobrovoľnícke činnosti“ 
označuje všetky formy formálnej, 
neformálnej alebo informálnej 
dobrovoľníckej činnosti, ktoré osoba 
vykonáva z vlastnej slobodnej vôle, na 
základe vlastného rozhodnutia 
a motivácie a bez ohľadu na finančný 
zisk. Sú prínosom pre samotného 
dobrovoľníka, komunity a spoločnosť ako 
celok. Sú tiež prostriedkom jednotlivcov a 
združení na plnenie ľudských, sociálnych 
alebo environmentálnych potrieb a 
riešenie problémov, najmä keď majú čeliť 
núdzovým situáciám, ktoré sa môžu týkať 
celej spoločnosti, a často sa vykonávajú v 
prospech neziskovej organizácie alebo 
komunitnej iniciatívy. Dobrovoľnícke 
činnosti nenahrádzajú profesionálne 
platené pracovné príležitosti, ale 
vzhľadom na ich sociálne a kultúrne ciele 
sú pre spoločnosť pridanou hodnotou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
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Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V rýchlo sa meniacich spoločnostiach 
je potrebné zabezpečiť účinnosť 
infraštruktúry na podporu dobrovoľníctva
s cieľom umožniť väčšiemu počtu ľudí 
zapojiť sa do dobrovoľníckych činností. 
Preto je dôležité podporovať partnerské 
učenie a výmenu osvedčených postupov na 
úrovni Spoločenstva.

(4) V rýchlo sa meniacich spoločnostiach 
je potrebné zabezpečiť účinnú podporu a 
zaviesť opatrenia v záujme 
dobrovoľníckych činností, aby sa do nich
mohlo zapájať viac ľudí. Preto je dôležité 
podporovať partnerské učenie a výmenu a 
vývoj osvedčených postupov na úrovni 
Spoločenstva, ako aj na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, najmä 
prostredníctvom vytvorenia internetového 
portálu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Dobrovoľníctvo je zahrnuté 
v niekoľkých programoch Spoločenstva, 
ktoré sa zameriavajú na mobilitu 
v dobrovoľníckej práci, napríklad 
Európska dobrovoľnícka služba v rámci 
programu Mládež v akcii, program 
celoživotného vzdelávania a program 
Európa pre občanov.

(12) Na dobrovoľnícke činnosti sa
zameriava niekoľko programov a sietí
Spoločenstva, ktoré sa venujú mobilite 
v oblasti dobrovoľníckych činností pre 
ľudí všetkých vekových kategórií, ako je
napríklad Európska dobrovoľnícka služba 
v rámci programu Mládež v akcii, program 
celoživotného vzdelávania a program 
Európa pre občanov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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(13) V celej Európe existuje široká škála 
dobrovoľníckych činností, ktoré by sa mali 
zachovať a ďalej rozvíjať.

(13) V celej Európe existuje široká škála 
dobrovoľníckych činností, ktoré by sa mali 
zachovať a ďalej rozvíjať, okrem iného 
prostredníctvom vytvorenia cezhraničnej 
siete dobrovoľníckych združení v rôznych 
členských štátoch, ktorá by predstavovala 
stálu platformu na výmenu skúseností a 
najlepších postupov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rok 2011 sa vyhlasuje za „Európsky rok 
dobrovoľníckej práce“ (ďalej len 
„európsky rok“).

Rok 2011 sa vyhlasuje za „Európsky rok 
dobrovoľníckych činností podporujúcich 
aktívne občianstvo“ (ďalej len „európsky 
rok“).
(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
vzťahuje na celý text. Jeho prijatie si 
vyžiada príslušné úpravy v celom 
dokumente.)

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všeobecným cieľom európskeho roka je 
podnietiť a podporiť, najmä 
prostredníctvom výmeny skúseností 
a osvedčených postupov, úsilie členských 
štátov, miestnych a regionálnych orgánov 
a občianskej spoločnosti pri vytváraní
podmienok priaznivých pre dobrovoľníctvo 

Všeobecným cieľom európskeho roka je 
podnietiť a podporiť, najmä 
prostredníctvom výmeny skúseností 
a osvedčených postupov, úsilie 
Spoločenstva, členských štátov a
miestnych a regionálnych orgánov 
o vytvorenie takých podmienok v 
občianskej spoločnosti, ktoré sú priaznivé
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v Európskej únii. pre dobrovoľníctvo v Európskej únii, 
a o väčšie zviditeľnenie a zdôraznenie 
významu dobrovoľníckych činností 
v Európskej únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. zvyšovať povedomie o hodnote 
a význame dobrovoľníctva – zvyšovať 
všeobecné povedomie o význame 
dobrovoľníctva ako prejavu občianskej 
účasti, ktorá prispieva k riešeniu otázok, 
ktoré sú spoločným záujmom všetkých 
členských štátov, ako napríklad 
harmonický spoločenský vývoj 
a hospodárska súdržnosť.

4. zvyšovať povedomie o hodnote 
a význame dobrovoľníctva – zvyšovať 
všeobecné povedomie o význame 
dobrovoľníctva ako prejavu občianskej 
účasti, ktorá prispieva k riešeniu otázok, 
ktoré sú spoločným záujmom všetkých 
členských štátov, ako napríklad 
harmonický spoločenský vývoj a sociálna
súdržnosť, a podporovať dobrovoľnícke 
činnosti, aby sa stali príťažlivejšími pre 
občanov, ktorí by sa tak zapojili do 
občianskych aktivít.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – zarážky 1, 2 a 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

• šírenie výsledkov súvisiacich štúdií 
a výskumu;
• konferencie, podujatia a iniciatívy na 
podporu diskusií a zvyšovania povedomia 
o význame a hodnote dobrovoľníctva a na 
vyzdvihovanie úsilia dobrovoľníkov;

• konferencie, podujatia a iniciatívy na 
podporu dialógu a zvyšovania povedomia 
o význame a hodnote dobrovoľníctva a na 
napomáhanie rozvoja nadnárodných sietí 
s cieľom umožniť aktívnu diskusiu;
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• informačné a propagačné kampane 
zamerané na šírenie kľúčových posolstiev.

• informačné a propagačné kampane 
zamerané na šírenie kľúčových posolstiev;

• vytvorenie európskej databázy 
zainteresovaných strán a organizácií 
zapojených do dobrovoľníckych činností.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát zabezpečí, aby uvedený 
orgán náležite zahŕňal široké spektrum 
zúčastnených strán na celoštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni.

Každý členský štát zabezpečí, aby uvedený 
orgán náležite zahŕňal široké spektrum 
zúčastnených strán na celoštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, najmä pri 
vypracovávaní vnútroštátneho 
pracovného programu/opatrení a vždy, 
keď je to počas implementácie 
európskeho roka vhodné.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Rozpočet na implementáciu tohto 
rozhodnutia na obdobie od 1. januára 2011 
do 31. decembra 2011 predstavuje 6 000 
000 EUR.

1. Rozpočet na implementáciu tohto 
rozhodnutia na obdobie od 1. januára 2011 
do 31. decembra 2011 predstavuje 10 000 
000 EUR.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
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Návrh rozhodnutia
Príloha – písmeno A – bod 1 – zarážky 1 až 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

• významných podujatí a fór zameraných 
na výmenu skúseností a osvedčených 
postupov;

• významných podujatí a fór zameraných 
na výmenu skúseností a osvedčených 
postupov, pričom prioritou budú 
programy partnerstva a mobility;

• súťaží návrhov s oceneniami alebo bez 
nich;
• spolupráce so súkromným sektorom, 
prevádzkovateľmi vysielania a inými 
médiami ako partnermi na šírenie
informácií o Európskom roku 
dobrovoľníckej práce;

• spoluprácu so súkromným sektorom, 
prevádzkovateľmi vysielania a inými 
médiami ako partnermi pri šírení
informácií o dobrovoľníckych činnostiach
a európskom roku;

• výroby materiálov a nástrojov pre médiá 
určených na vyvolanie záujmu verejnosti, 
ktoré budú k dispozícii v celom 
Spoločenstve;

• výroby materiálov a nástrojov pre médiá 
určených na vyvolanie záujmu verejnosti, 
ktoré budú k dispozícii v celom 
Spoločenstve;

• opatrení na uverejňovanie výsledkov a na 
zviditeľňovanie programov, činností
a iniciatív Spoločenstva, ktoré prispievajú 
k plneniu cieľov Európskeho roka 
dobrovoľníckej práce;

• opatrenia na uverejňovanie výsledkov 
a na zviditeľňovanie programov, systémov
a iniciatív Spoločenstva, ktoré prispievajú 
k plneniu cieľov európskeho roka;

• zriadenia informačnej internetovej 
stránky na portáli Europa spolu s portálom 
pre podporovateľov projektov týkajúcich 
sa dobrovoľníctva, aby bolo možné 
sprevádzať ich rôznymi programami 
a iniciatívami Spoločenstva.

• zriadenie informačnej internetovej 
stránky na serveri Europa, ktorá bude 
zahŕňať portál pre propagátorov projektov 
týkajúcich sa dobrovoľníctva a poskytne 
im sprievodcu rôznymi programami 
a iniciatívami Spoločenstva, pričom bude 
stálou platformou pre interaktívnu 
spoluprácu rôznych zainteresovaných 
strán.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Príloha – písmeno A – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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- prieskumy a štúdie na úrovni 
Spoločenstva s cieľom posúdiť prípravu, 
účinnosť, vplyv a dlhodobé monitorovanie
Európskeho roka dobrovoľníckej práce
a podať o nich správu.

- prieskumy a štúdie na úrovni 
Spoločenstva s cieľom posúdiť prípravu,
účinnosť a vplyv európskeho roka a podať 
o nich správu a vytvoriť základ pre ich 
dlhodobé monitorovanie a nadväzujúce 
opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Príloha – písmeno C – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý národný koordinátor predloží len 
jednu žiadosť o finančné prostriedky 
Spoločenstva. V uvedenej žiadosti o grant 
sa opíše pracovný program alebo akcia
koordinátora na podporu európskeho roka, 
ktorá má byť financovaná. K žiadosti o 
grant sa priloží podrobný rozpočet 
stanovujúci celkové náklady na 
navrhované iniciatívy/pracovný program, 
sumu a zdroje spolufinancovania. Z grantu 
Spoločenstva možno pokryť až 80 %
celkových nákladov.

Každý národný koordinačný orgán
predloží len jednu žiadosť o finančné 
prostriedky Spoločenstva. V uvedenej 
žiadosti o grant sa opíšu priority a 
pracovný program alebo opatrenia
koordinačného orgánu na podporu 
európskeho roka, ktoré majú byť
financované. K žiadosti o grant sa priloží 
podrobný rozpočet stanovujúci celkové 
náklady na navrhované opatrenia/pracovný 
program, ako aj sumu a zdroje 
spolufinancovania. Z grantu Spoločenstva 
možno pokryť až 65 % celkových 
nákladov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Príloha – písmeno C – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia určí orientačné sumy dostupné 
z grantov pre každého národného
koordinátora a konečnú lehotu na 
predloženie žiadostí. V kritériách by sa 

Komisia určí orientačné sumy dostupné 
z grantov pre každý národný koordinačný 
orgán a konečnú lehotu na predloženie 
žiadostí. V kritériách by sa mala zohľadniť 
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mala zohľadniť veľkosť populácie, životné 
náklady a pevná suma pre jednotlivé 
členské štáty zaručujúca minimálnu úroveň 
činností.

veľkosť populácie, životné náklady a 
pevná suma pre jednotlivé členské štáty 
zaručujúca minimálnu úroveň činností.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Príloha – písmeno C – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Konečné udelené sumy sa určia na základe 
individuálnych žiadostí o grant, ktoré 
predložil národný koordinačný orgán. 
Maximálna miera spolufinancovania zo 
strany Spoločenstva je stanovená vo výške 
80 % celkových oprávnených nákladov.

Po prijatí tohto rozhodnutia Komisia 
vypracuje strategický rámcový dokument, 
ktorý na základe cieľov stanovených v 
článku 2 určí kľúčové priority pre 
implementáciu činností európskeho roka. 
Konečné udelené sumy sa určia na základe 
posúdenia individuálnych žiadostí o grant, 
ktoré predložil národný koordinačný orgán.
Uvoľnenie celkových dotácií bude 
závisieť od toho, do akej miery pracovný 
program predložený národným 
koordinačným orgánom napĺňa ciele 
stanovené v článku 2 a rozvinuté v 
strategickom rámcovom dokumente. 
Komisia môže v prípade potreby 
požadovať modifikáciu žiadostí o dotáciu, 
ktoré predložil národný koordinačný 
orgán. Maximálna miera 
spolufinancovania zo strany Spoločenstva 
je stanovená vo výške 65 % celkových 
oprávnených nákladov. Komisia si môže v 
priebehu roka vyžiadať informácie o stave 
implementácie pracovného programu, 
ktoré by mali byť na požiadanie k 
dispozícii Európskemu parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
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Návrh rozhodnutia
Príloha – písmeno C – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pracovné programy/akcie zahŕňajú: Pracovné programy/akcie zahŕňajú:
a) stretnutia a podujatia, ktoré súvisia s 
cieľmi európskeho roka vrátane 
vnútroštátnych podujatí s cieľom uviesť a 
propagovať európsky rok, fungovať ako 
katalyzátor a poskytnúť otvorený priestor 
pre diskusiu o konkrétnych iniciatívach;

a) stretnutia a podujatia, ktoré súvisia s 
cieľmi európskeho roka vrátane 
vnútroštátnych podujatí s cieľom uviesť a 
propagovať európsky rok, fungovať ako 
katalyzátor a poskytnúť otvorený priestor 
pre diskusiu o konkrétnych iniciatívach;

b) spoločné vzdelávacie semináre na 
celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni;

b) konferencie a tematické semináre na 
celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, 
ktoré umožňujú partnerské učenie 
a výmenu osvedčených postupov;

c) informačné, vzdelávacie a propagačné 
kampane na celoštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni vrátane organizácie 
udeľovania ocenení a súťaží;

c) informačné a výskumné činnosti a 
súvisiace štúdie, vzdelávacie a propagačné 
kampane na celoštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni;

d) spolupráca s médiami. d) spolupráca so súkromným a neštátnym 
sektorom a s médiami pri šírení 
informácií o európskom roku a pri 
realizovaní akcií zameraných na dlhodobý 
dialóg o otázkach súvisiacich s 
dobrovoľníckou prácou.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Základná zásada
Dobrovoľnícka práca je dôležitým pilierom našich demokratických a pluralitných spoločností. 
Je prejavom aktívnej angažovanosti a podpory. Dobrovoľnícka práca zahŕňa všetky druhy 
formálnej a neformálnej dobrovoľníckej činnosti, ktorú osoba vykonáva z vlastnej slobodnej 
vôle, na základe vlastného rozhodnutia a motivácie a bez ohľadu na finančný zisk. Jej dosah 
na naše spoločnosti je značný. Dobrovoľníci aktívne pôsobia v sociálnej a vzdelávacej oblasti, 
angažujú sa v ochrane životného prostredia a v rozvojovej spolupráci a zapájajú sa do 
kultúrnych akcií, a to na miestnej úrovni i mimo svojej krajiny. Túto iniciatívu na zavedenie 
Európskeho roka dobrovoľníckej práce, ktorá má za cieľ osláviť a podporiť angažovanosť 
dobrovoľníkov a organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi, a tiež riešiť problémy, s ktorými sa 
dobrovoľníci stretávajú, ako je zmenšujúca sa základňa dobrovoľníkov alebo odklon od 
dlhodobých záväzkov ku konkrétnym krátkodobým projektom, treba privítať.

Hlavnou myšlienkou každého európskeho roka je zvýšiť informovanosť verejnosti o určitej 
téme alebo otázke a zapojiť príslušné zainteresované strany do rôznych akcií organizovaných 
na európskej úrovni a v členských štátoch. Návrh tohto legislatívneho rozhodnutia preto v 
podstate určuje operačný rámec, prostredníctvom ktorého sa môžu realizovať činnosti spojené 
s európskym rokom, najmä pokiaľ ide o pridelenie finančných prostriedkov. Zámerom tohto 
návrhu teda v žiadnom prípade nie je vytvoriť právne ustanovenia, čo sa týka dobrovoľníckej 
práce, dobrovoľníkov alebo organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi, ani čo sa týka ich 
spoločenskej úlohy alebo rôznych právnych či finančných podmienok, ktoré sa v jednotlivých 
členských štátoch výrazne odlišujú.

Parlament vo vyhlásení t roku 2008 vyzval na vyhlásenie Európskeho roka dobrovoľníckej 
práce1. Komisia predložila príslušný návrh v júni 2009. V rozpočte na rok 2010 Komisia 
plánuje prípravnú akciu, ktorá by mala vytvoriť podmienky pre samotný rok dobrovoľníckej 
práce.

Právny základ a postup
Komisia sa rozhodla stanoviť ako základ tejto iniciatívy článok 308 Zmluvy o ES. Tento 
článok sa týka konzultačného postupu, v rámci ktorého musí Rada pred jednomyseľným 
prijatím aktu počkať na stanovisko Parlamentu, či už je pozitívne alebo negatívne a bez 
ohľadu na to, či obsahuje alebo neobsahuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. V tomto 
konkrétnom prípade je situácia značne ovplyvnená očakávaným nadobudnutím platnosti 
ustanovení Lisabonskej zmluvy, prostredníctvom ktorých sa namiesto konzultačného postupu 
bude uplatňovať postup súhlasu (nový článok 352 Zmluvy o fungovaní EÚ). V rámci postupu 
súhlasu bude Parlament musieť schváliť návrh predtým, než Rada (jednomyseľne) prijme 
konečný akt. Ak sa však Parlament rozhodne hlasovať proti návrhu, akt nebude možné prijať.
Výber právneho základu zďaleka nebol jasný, najmä preto, že v minulosti sa mnoho 
európskych rokov prijalo spolurozhodovacím postupom. Po konzultáciách s právnou službou 
Parlamentu a po diskusiách vo výbore, ako aj po prvom stretnutí so švédskym 

                                               
1 Písomné vyhlásenie 0030/2008 z 15. júla 2008.
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predsedníctvom sa spravodajca prikláňa k tomu, aby sa článok 308 prijal ako právny základ 
pre tento akt a aby sa dočasne prijal konzultačný postup. Dôvodom je predovšetkým to, že 
akýkoľvek iný článok zmluvy by nevyhnutne zúžil rozsah tejto iniciatívy. Znamenalo by to, 
že by nebolo možné zaoberať sa všetkými stránkami dobrovoľníckej práce, ale bolo by nutné 
obmedziť sa napríklad len na oblasť vzdelávania. To nie je v záujme Parlamentu. 

Ciele, realizačná štruktúra a rozpočet
Rozpočet v tejto fáze dosahuje 6 miliónov EUR. Na financovanie ďalších činností možno 
využiť iné programy EÚ. Rozpočet na prípravnú akciu na rok 2010 predstavuje 2 milióny 
EUR, ale medzi týmito dvoma opatreniami neexistuje formálne prepojenie. 

V rámci tohto návrhu by sa mali dosiahnuť štyri stanovené ciele:
1. vytvorenie priaznivého prostredia pre dobrovoľnícke činnosti
2. zvýšenie kvality dobrovoľníckych činností posilnením právomocí ich organizátorov
3. uznanie dobrovoľníckej činnosti
4. zvýšenie povedomia o význame dobrovoľníckych činností.

Na dosiahnutie týchto cieľov by sa mali prijať určité iniciatívy, a to:
 výmena skúseností a osvedčených postupov
 štúdie a výskum
 konferencie a podujatia na podporu diskusií a zvyšovanie povedomia
 informačné a propagačné kampane.

Tieto iniciatívy by sa mali realizovať na európskej úrovni, ako aj v jednotlivých členských 
štátoch (na národnej, regionálnej a miestnej úrovni).

S cieľom zapojiť členské štáty a koordinovať ich činnosti s činnosťami na úrovni EÚ by sa 
mal v každom členskom štáte zriadiť národný koordinačný orgán, ktorý by koordinoval 
činnosti v danom členskom štáte. Tento orgán by mal vypracovať pracovný program alebo 
akčný plán. Jeho činnosť bude spolufinancovaná z EÚ podľa počtu obyvateľov príslušného 
členského štátu a životných nákladov a podľa pracovného programu. Spolufinancovanie 
národných iniciatív môže dosiahnuť až 80 % celkových nákladov. To predstavuje maximálnu 
mieru spolufinancovania, ktorú umožňuje finančné nariadenie EÚ. 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spravodajcu:

Rozpočet (čl. 7)
Suma 6 miliónov EUR na dosiahnutie cieľov nestačí (Európsky rok boja proti chudobe a za 
sociálne začlenenie 2010 má rozpočet vo výške 17 miliónov EUR). Skutočnosť, že na 
financovanie týchto činností možno využiť iné programy, bude mať za následok, že sa 
odčerpajú prostriedky, ktoré by mohli byť použité na iné účely. Na zvýšenie účinku 
európskeho roka je preto nevyhnutné navýšiť rozpočet na 10 miliónov EUR.

Ciele (čl. 2)
Je potrebné zdôrazniť, že európsky rok by mal zvýšiť povedomie o význame dobrovoľníckej 
práce pre európske spoločnosti. Takisto by sa mal zvýrazniť cieľ zvýšiť medzi ľuďmi 
atraktívnosť dobrovoľníckych činností.



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

SK

Iniciatívy (čl. 3)
Spravodajca nepovažuje rozširovanie štúdií za prioritu, najmä vzhľadom na to, že Komisia 
plánuje uverejniť významnú štúdiu o dobrovoľníckej práci už koncom roka 2009. Finančné 
prostriedky by sa namiesto toho mali použiť na vytvorenie databázy dobrovoľníkov a 
dobrovoľníckych organizácií, ktorá by bola interaktívna a dostupná pre všetky zainteresované 
strany a ktorá by naďalej existovala aj po skončení európskeho roka a stala by sa zdrojom 
informácií pre záujemcov spomedzi občanov i organizácií z celej EÚ.

Úloha národného koordinačného orgánu a definícia národných iniciatív (čl. 4, príloha)
EÚ bude spolufinancovať národné iniciatívy. Výmenou za to možno očakávať, že členské 
štáty sa budú snažiť o plnenie cieľov stanovených v tomto rozhodnutí. Definovanie iniciatív v 
členských štátoch je momentálne dosť neurčité. Je preto nutné upraviť prílohu tak, že sa 
doplnia jasnejšie pravidlá o činnostiach v členských štátoch, ktoré sa majú spolufinancovať.
Národný koordinačný orgán bude zodpovedať za rozdeľovanie finančných prostriedkov EÚ 
medzi národné iniciatívy a za koordináciu národných iniciatív. Predkladá Komisii pracovný 
program. Tento program by sa mal pred rozhodnutím o konečnej výške finančného príspevku 
dôkladne posúdiť. Malo by sa tiež zabezpečiť, aby národný orgán spolupracoval s príslušnými 
zainteresovanými stranami už vo fáze plánovania. Takisto by sa mali posilniť jednotlivé 
prvky podávania správ, najmä preto, že v tejto fáze sa nepočíta s komitológiou.

Maximálna miera spolufinancovania (príloha)
Spolufinancovanie národných akcií zo strany EÚ môže dosiahnuť až 80 %. Ide o maximálnu 
mieru, ktorú povoľujú finančné pravidlá EÚ. Ak by sa zvýšil podiel financovania zo zdrojov 
mimo EÚ, bolo by možné realizovať viac činností. Spravodajca preto navrhuje, aby sa 
financovanie národných iniciatív zo strany EÚ obmedzilo na 65 %.

Názov a odôvodnenia
Právna služba Parlamentu poukázala na skutočnosť, že treba lepšie zdôvodniť použitie čl. 308
a že je nutné viac zosúladiť návrh s právomocami, ktoré zmluvy udeľujú EÚ. Z tohto dôvodu 
sa predkladá niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré upravujú názov a 
niektoré odôvodnenia.


