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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu odločbe Sveta o evropskem letu prostovoljstva (2011)
(KOM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0254),

– ob upoštevanju člena 308 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C7-0054/2009),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje in mnenj Odbora za proračun, 
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za regionalni razvoj 
(A7-0000/2009),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Pogodba določa državljanstvo Unije, 
ki dopolnjuje nacionalno državljanstvo 
posameznih držav članic in je pomembna 
sestavina krepitve in varovanja procesa 
evropskega povezovanja.

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) Spodbujanje dejavnega 
državljanstva je bistvena sestavina 
krepitve kohezije in razvoja demokracije.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava -1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) Evropsko leto prostovoljnih 
dejavnosti bo poudarilo dejstvo, da je 
prostovoljstvo bistveni izraz dejavnega 
državljanstva in demokracije, s katerim se 
uresničujejo evropske vrednote, kot sta 
solidarnost in nediskriminacija, s čimer 
prispeva k usklajenemu razvoju naših 
družb.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Prostovoljstvo pomeni neformalno 
izobraževalno izkušnjo, ki zagotavlja
razvoj strokovnega znanja in spretnosti ter 
kompetenc, in je pomemben način za 
dejavno državljansko udeležbo. Ukrepi, ki 
jih izvajajo prostovoljci vseh starosti, so 
ključni za razvoj demokracije, ki je eno 

(3) Prostovoljne dejavnosti so bogata 
neformalna izobraževalna izkušnja, ki 
omogoča razvoj družbenih veščin in
kompetenc ter prispeva k solidarnosti. 
Ukrepi, ki jih izvajajo prostovoljci vseh 
starosti, so ključni za razvoj demokracije, 
ki je eno izmed temeljnih načel Evropske 
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izmed temeljnih načel Evropske unije, ter 
prispevajo k razvoju človeških virov in 
socialni koheziji.

unije. Prostovoljne dejavnosti lahko 
prispevajo k osebni rasti in dobrobiti 
posameznikov ter usklajenemu razvoju 
evropskih družb, kar zadeva solidarnost, 
socialno vključenost in blaginjo.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Izraz „prostovoljne dejavnosti" 
pomeni vse oblike prostovoljnih 
dejavnosti, bodisi formalne, neformalne 
ali priložnostne, ki jih oseba opravlja po 
svoji svobodni volji, izbiri in motiviranosti 
ter ne zadevajo finančnega dobička. 
Dejavnosti koristijo posameznemu 
prostovoljcu, skupnostim in družbi kot 
celoti. So tudi način, na katerega se 
posamezniki in združenja lahko odzovejo 
na človeške, družbene ali okoljske potrebe 
in skrbi, zlasti takrat, kadar so pozvani, da 
se spoprimejo z izrednimi razmerami, ki 
lahko zadevajo družbo kot celoto, pogosto 
pa se opravljajo v podporo pobudam 
neprofitnih organizacij ali skupnosti. 
Prostovoljne dejavnosti ne nadomeščajo 
poklicnih ali plačanih zaposlitvenih 
priložnosti, temveč dodajajo vrednost 
družbi, saj imajo socialne in kulturne 
namene.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V hitro spreminjajočih se družbah je 
treba zagotoviti učinkovitost 
infrastrukture za prostovoljno delo, da se 
omogoči sodelovanje več ljudi v 
prostovoljnih dejavnostih. Zato je 
pomembno podpirati vzajemno učenje in 
izmenjavo dobrih praks na ravni Skupnosti.

(4) V hitro spreminjajočih se družbah je 
treba zagotoviti učinkovito podporo in 
izvajati ukrepe za prostovoljne dejavnosti, 
da se več ljudem omogoči sodelovanje pri 
njih. Zato je pomembno podpirati 
vzajemno učenje ter izmenjavo in razvoj
dobrih praks na ravni Skupnosti, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, 
zlasti z uvedbo spletnega portala.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Prostovoljstvo je cilj več programov 
Skupnosti, ki se osredotočajo na mobilnost 
prostovoljcev, kot so Evropska 
prostovoljna služba programa Mladi v 
akciji, program vseživljenjskega učenja in 
program Evropa za državljane.

(12) Prostovoljne dejavnosti so cilj več 
programov in mreže Skupnosti, ki se 
osredotočajo na mobilnost pri 
prostovoljnih dejavnostih za ljudi vseh 
starosti, kot so Evropska prostovoljna 
služba programa Mladi v akciji, program 
Vseživljenjsko učenje in program Evropa 
za državljane.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Po vsej Evropi se izvaja veliko (13) Po vsej Evropi se izvaja veliko 
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različnih prostovoljnih dejavnosti, ki jih je 
treba ohranjati in še naprej razvijati.

različnih prostovoljnih dejavnosti, ki jih je 
treba ohranjati in še naprej razvijati, med 
drugim z oblikovanjem čezmejnih mrež 
med združenji prostovoljcev v različnih 
državah članicah, da bi zagotovili stalno 
tribuno za izmenjavo izkušenj in 
najboljših praks.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Leto 2011 se razglasi za „evropsko leto 
prostovoljstva“ (v nadaljevanju: evropsko 
leto).

Leto 2011 se razglasi za "evropsko leto 
prostovoljnih dejavnosti" (v nadaljnjem 
besedilu: evropsko leto).
(Ta predlog spremembe velja za celotno 
zakonodajno besedilo. V primeru sprejetja 
bo treba ustrezno spremeniti vse besedilo.)

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilj evropskega leta je spodbujanje 
in podpiranje prizadevanj držav članic, 
lokalnih in regionalnih organov ter civilne 
družbe, zlasti z izmenjavo izkušenj in 
dobrih praks, za ustvarjanje ugodnih 
pogojev za prostovoljstvo v Evropski uniji.

Splošni cilj evropskega leta je spodbujanje 
in podpiranje prizadevanj Skupnosti, držav 
članic ter lokalnih in regionalnih organov, 
zlasti z izmenjavo izkušenj in dobrih praks, 
da bi se za civilno družbo ustvarili ugodni 
pogoji za prostovoljstvo v Evropski uniji, 
povečala prepoznavnost in spodbujal 
pomen prostovoljnih dejavnosti v 
Evropski uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. krepitev ozaveščenosti o koristih in 
pomembnosti prostovoljstva – za večjo 
splošno ozaveščenost o pomembnosti 
prostovoljstva kot izraza državljanske 
udeležbe, ki prispeva k zadevam v 
skupnem interesu vseh držav članic, kot sta 
skladen družbeni razvoj in gospodarska
kohezija.

4. krepitev ozaveščenosti o koristih in 
pomembnosti prostovoljstva – povečati 
splošno ozaveščenost o pomembnosti 
prostovoljstva kot izraza državljanske 
udeležbe, ki prispeva k zadevam v 
skupnem interesu vseh držav članic, kot sta 
skladen družbeni razvoj in socialna 
kohezija, ter spodbujati prostovoljne 
dejavnosti, da bi postale privlačnejše za 
državljane, in jim tako omogočiti 
sodelovanje pri državljanskih dejavnostih.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1 – točke 1, 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

• razširjanje rezultatov ustreznih študij in 
raziskav;
• konference, dogodki in pobude za 
spodbujanje razprav in krepitev 
ozaveščenosti o pomembnosti in koristih 
prostovoljstva ter počastitev prizadevanj
prostovoljcev;

• konference, dogodki in pobude za 
spodbujanje dialoga in krepitev 
ozaveščenosti o pomembnosti in koristih 
prostovoljstva ter spodbujanje 
čeznacionalnih mrež, namenjenih dejavni 
razpravi;

• informativne in promocijske kampanje za 
posredovanje ključnih sporočil.

• informacijske in promocijske kampanje 
za razširjanje ključnih sporočil;

•  uvedba evropske podatkovne baze 
zainteresiranih strani in organizacij, ki 
delujejo na področju prostovoljstva.

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da ta organ 
ustrezno združuje različne zainteresirane 
strani na nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni.

Vsaka država članica zagotovi, da ta organ 
ustrezno združuje različne zainteresirane 
strani na nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni, zlasti pri oblikovanju nacionalnih 
delovnih programov/ukrepov in po potrebi 
med izvajanjem evropskega leta.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proračun za izvajanje te odločbe v 
obdobju od 1. januarja do 31. decembra 
2011 je 6 000 000 EUR.

1. Proračun za izvajanje te odločbe v 
obdobju od 1. januarja do 31. decembra 
2011 je 10.000.000 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Priloga – točka A – točka 1 – točke od 1 do 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

• odmevne dogodke in forume za 
izmenjavo izkušenj in dobrih praks;

• odmevne dogodke in forume za 
izmenjavo izkušenj in dobrih praks, 
prednost pa imajo programi povezovanja 
in mobilnosti;

• tekmovanja z nagradami ali brez njih;
• sodelovanje z zasebnim sektorjem, • sodelovanje z zasebnim sektorjem, 
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izdajatelji radijskih in televizijskih 
programov in drugimi mediji kot partnerji 
pri razširjanju informacij o evropskem letu 
prostovoljstva;

izdajatelji radijskih in televizijskih 
programov in drugimi mediji kot partnerji 
pri razširjanju informacij o prostovoljnih 
dejavnostih in evropskem letu;

• pripravo gradiva in orodij za medije, ki 
bodo na voljo v vsej Skupnosti za 
povečanje zanimanja javnosti;

• pripravo gradiva in orodij za medije, ki 
bodo na voljo v vsej Skupnosti za 
povečanje zanimanja javnosti;

• ukrepe za javno objavljanje rezultatov in 
večjo prepoznavnost programov, projektov 
in pobud Skupnosti, ki prispevajo k ciljem 
evropskega leta prostovoljstva;

• ukrepe za javno objavljanje rezultatov in 
večjo prepoznavnost programov, projektov 
in pobud Skupnosti, ki prispevajo k ciljem 
evropskega leta;

• vzpostavitev informacijske strani na 
spletni strani Europa, vključno s portalom 
za nosilce projektov v zvezi s 
prostovoljstvom, ki jih bo vodil po 
različnih programih in pobudah Skupnosti.

• vzpostavitev informacijske strani na 
spletni strani Europa, vključno s portalom 
za nosilce projektov v zvezi s 
prostovoljstvom, ki jih bo vodil po 
različnih programih in pobudah Skupnosti, 
ki bo stalna tribuna za interaktivno 
sodelovanje med različnimi 
zainteresiranimi stranmi.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Priloga – točka A – točka 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– raziskave in študije na ravni Skupnosti za 
oceno in poročanje o pripravi, 
učinkovitosti, vplivu in dolgoročnem 
spremljanju evropskega leta 
prostovoljstva.

– raziskave in študije na ravni Skupnosti za 
oceno in poročanje o pripravi, 
učinkovitosti in vplivu evropskega leta ter 
vzpostavitvi temeljev za njegovo 
dolgoročno spremljanje in nadaljnje 
ukrepanje.

Or. en
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Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Priloga – točka C – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak nacionalni koordinator predloži 
samo en zahtevek za finančna sredstva 
Skupnosti. V zahtevku za finančna sredstva 
je opisan delovni program koordinatorja
ali ukrep, ki se bo financiral in je 
namenjen promociji evropskega leta. 
Zahtevku za donacijo je priložen podroben 
proračun, ki določa skupne stroške 
predlaganih pobud/delovnega programa ter 
znesek in vire sofinanciranja. Finančna 
sredstva Skupnosti lahko krijejo največ 
80 % skupnih stroškov.

Vsak nacionalni usklajevalni organ
predloži samo en zahtevek za finančna 
sredstva Skupnosti. V zahtevku za finančna 
sredstva so opisani prednostne naloge in
delovni program usklajevalnega organa
ali ukrepi, ki se bodo financirali in so 
namenjeni promociji evropskega leta. 
Zahtevku za donacijo je priložen podroben 
proračun, ki določa skupne stroške 
predlaganih ukrepov/delovnega programa 
ter znesek in vire sofinanciranja. Finančna 
sredstva Skupnosti lahko krijejo največ 
65 % skupnih stroškov.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Priloga – točka C – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija določi okvirne zneske, ki so na 
voljo za donacije posameznim nacionalnim 
koordinatorjem, in končni rok za 
predložitev zahtevkov. V merilih je treba 
upoštevati prebivalstvo, življenjske stroške 
in nespremenljiv znesek na državo članico 
za zagotovitev najnižje stopnje dejavnosti.

Komisija določi okvirne zneske, ki so na 
voljo za donacije posameznim nacionalnim 
usklajevalnim organom, in končni rok za 
predložitev zahtevkov. V merilih je treba 
upoštevati prebivalstvo, življenjske stroške 
in nespremenljiv znesek na državo članico 
za zagotovitev najnižje stopnje dejavnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Priloga – točka C – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Končni zneski, ki se bodo dodelili, se 
določijo na podlagi posameznih zahtevkov 
za donacije, ki jih predložijo nacionalni 
usklajevalni organi. Skupnost sofinancira 
največ 80 % skupnih upravičenih stroškov.

Po sprejetju te odločbe bo Komisija 
pripravila dokument o strateškem okviru, 
v katerem bo v skladu s cilji iz drugega 
člena določila glavne prednostne naloge 
za izvajanje dejavnosti evropskega leta. 
Končni zneski, ki se bodo dodelili, se 
določijo na podlagi ocene posameznih 
zahtevkov za donacije, ki jih predložijo 
nacionalni usklajevalni organi. Sprostitev 
globalnih nepovratnih sredstev je odvisna 
od tega, v kakšni meri se cilji iz drugega 
člena, oblikovani v dokumentu o 
strateškem okviru, dosežejo v delovnem 
programu, ki ga predloži nacionalni 
usklajevalni organ. Komisija lahko po 
potrebi zahteva spremembe zahtevkov za 
donacije, ki jih predloži nacionalni 
usklajevalni organ. Skupnost sofinancira 
največ 65 % skupnih upravičenih stroškov.
Med letom lahko Komisija zahteva 
podatke o napredku pri izvajanju 
delovnega programa, ki morajo biti na 
zahtevo na razpolago Evropskemu 
parlamentu.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Priloga – točka C – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delovni programi/ukrepi vključujejo: Delovni programi/ukrepi vključujejo:
(a) srečanja in dogodke, povezane s cilji 
evropskega leta, vključno z nacionalnimi 
dogodki za začetek in promocijo 
evropskega leta, ustvarjanje 

(a) srečanja in dogodke, povezane s cilji 
evropskega leta, vključno z nacionalnimi 
dogodki za začetek in promocijo 
evropskega leta, ustvarjanje 
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spodbujevalnega učinka in zagotovitev 
odprtega prostora za razpravo o konkretnih 
pobudah;

spodbujevalnega učinka in zagotovitev 
odprtega prostora za razpravo o konkretnih 
pobudah;

(b) seminarje vzajemnega učenja na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

(b) konference in tematske seminarje na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki 
omogočajo vzajemno učenje in izmenjavo
dobrih praks;

(c) informativne, izobraževalne in 
promocijske kampanje na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, vključno z 
organizacijo nagrajevanja in tekmovanj;

(c) informiranje, raziskovalne dejavnosti 
in s tem povezane študije, izobraževalne in 
promocijske kampanje na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni;

(d) sodelovanje z mediji. (d) sodelovanje z zasebnimi in 
nedržavnim sektorjem ter mediji pri 
razširjanju informacij o evropskem letu 
in pri ukrepih, katerih namen je 
dolgoročni dialog o vprašanjih, 
povezanih s prostovoljstvom.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Temeljno načelo
Prostovoljstvo je pomemben steber naših demokratičnih in pluralnih družb. Skozenj se 
izražata dejavna zavezanost in podpora, izraz pa obsega vse vrste formalnih ali neformalnih 
prostovoljnih dejavnosti, ki jih oseba opravlja po svoji svobodni volji, izbiri in motiviranosti 
ter ne zadevajo finančnega dobička. Njegov vpliv na naše družbe je zelo velik. Prostovoljci so 
dejavni na socialnem in izobraževalnem področju, podpirajo sodelovanje na področju okolja 
in razvoja ter kulturne dejavnosti na lokalni ravni in na misijah zunaj domovine. Da bi 
proslavili in spodbudili zavzetost prostovoljcev ter organizacij, ki z njimi delajo, hkrati pa 
pomagali pri spoprijemanju z izzivi, s katerimi se prostovoljstvo sooča (na primer 
zmanjševanje števila prostovoljcev ali premik od dolgoročnih obveznosti k specifičnim 
kratkoročnim projektom), je treba pozdraviti uvedbo evropskega leta prostovoljstva.

Osnovna zamisel vsakega evropskega leta je javnost bolje ozavestiti o kaki temi ali cilju ter 
pritegniti k sodelovanju zainteresirane strani s paleto dogodkov na evropski ravni in ravni 
držav članic. Zatorej se s predlogom zakonodajne odločbe v bistvu oblikuje operativni okvir, 
prek katerega je mogoče izvajati dejavnosti, povezane z evropskim letom, zlasti kar zadeva 
odobritev proračunskih sredstev. To pomeni, da namen predloga nikakor ni uvajanje pravnih 
določb o prostovoljstvu, prostovoljcih ali organizacijah, ki delajo s prostovoljci, pa tudi ne o 
njihovi socialni vlogi oziroma različnem pravnem in finančnem položaju, ki se v državah 
članicah precej razlikuje.

Parlament je v izjavi leta 2008 pozval k uvedbi evropskega leta prostovoljstva1. Komisija je 
predlog predstavila junija 2009, za leto 2010 pa načrtuje pripravljalne ukrepe, ki naj bi 
evropskemu letu utrli pot.

Pravna podlaga in postopek
Komisija se je odločila, da to pobudo utemelji s členom 308 PES. Iz tega člena izhaja uporaba 
postopka posvetovanja, po katerem mora Svet počakati na (bodisi pozitivno ali negativno) 
mnenje Parlamenta (s spremembami ali brez njih), preden lahko akt soglasno sprejme. V tem 
posebnem primeru so razmere močno pod vplivom pričakovanja razpleta glede začetka 
veljavnosti določb lizbonske pogodbe, s katero bi bil dosedanji postopek posvetovanja 
nadomeščen s postopkom soglasja (novi člen 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije). V 
postopku soglasja mora Parlament odobriti predlog, da bi Svet lahko sprejel končni akt (s 
soglasjem). Če pa se Parlament odloči, da bo glasoval proti predlogu, akta ni mogoče sprejeti.
Izbira pravne podlage še zdaleč ni bila jasna, zlasti zato, ker so bile odločitve o mnogih 
preteklih evropskih letih sprejete v postopku soodločanja. Po posvetovanju s pravno službo 
Parlamenta in razpravi v odboru ter prvi seji s švedskim predsedstvom je poročevalec 
naklonjen uporabi člena 308 za pravno podlago tega akta in začasnemu sprejetju postopka 
posvetovanja, zlasti zato, ker bi uporaba katerega koli drugega člena Pogodbe neizogibno 
zožila področje uporabe ukrepov. To bi pomenilo, da prostovoljstva ne bi bilo mogoče 
obravnavati v vseh vidikih, temveč bi ga bilo treba omejiti (na primer) na prostovoljstvo na 
področju izobraževanja. To pa seveda ni v korist Parlamenta. 

                                               
1 Pisna izjava 0030/2008 z dne 15. julija 2008.
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Cilji, izvedbena struktura in proračun
V tej fazi znašajo proračunska sredstva šest milijonov EUR. Druge programe EU je mogoče 
uporabiti za financiranje dodatnih dejavnosti. Proračunska sredstva za pripravljalne ukrepe za 
leto 2010 znašajo 2 milijona EUR, med njimi pa ni formalne povezave. 

Določeni so štirje cilji, ki naj bi se dosegli s tem predlogom:
1. oblikovanje ugodnega okolja za prostovoljne dejavnosti,
2. izboljšanje kakovosti prostovoljnih dejavnosti, tako da se okrepijo pristojnosti 

organizatorjev takih dejavnosti,
3. priznavanje prostovoljnih dejavnosti,
4. izboljšanje osveščenosti o pomenu prostovoljnih dejavnosti.

Da bi te cilje dosegli, je treba sprejeti naslednje pobude:
 izmenjavo izkušenj in dobrih praks,
 študije in raziskave,
 konference, dogodke za spodbujanje razprave in povečanje ozaveščenosti,
 informativne in promocijske kampanje.

Te pobude bi morale potekati na evropski ravni in ravni držav članic (na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni).

Da bi države članice pritegnili k sodelovanju in uskladili njihove dejavnosti z dejavnostmi na 
ravni EU, morajo v vsaki državi članici določiti nacionalni usklajevalni organ, ki bo 
usklajeval dejavnosti v državah članicah. Nacionalni organ naj bi pripravljal delovni program 
oziroma akcijski načrt, ki ga bo sofinancirala EU glede na število prebivalcev države članice 
in življenjske stroške v njej ter delovni program. Sofinanciranje nacionalnih pobud lahko 
znaša do 80 % skupnih stroškov. To je najvišji delež sofinanciranja, ki ga omogoča finančna 
uredba EU. 

Predlogi sprememb poročevalca:

Proračun (člen 7)
Šest milijonov EUR ne zadostuje za dosego ciljev (proračunska sredstva za evropsko leto 
2010 boja proti revščini in socialni izključenosti znašajo 17 milijonov EUR). Zaradi možnosti 
uporabe drugih programov za financiranje dejavnosti bi lahko bila tem programom odvzeta 
sredstva, ki bi jih bilo mogoče porabiti drugje. Zato je treba povečati proračunska sredstva na 
10 milijonov EUR, da bi povečali vpliv evropskega leta.

Proračun (člen 2)
Poudariti bi bilo treba, da naj bi evropsko leto povečalo ozaveščenost o pomenu 
prostovoljstva za evropske družbe. Bolj bi bilo treba tudi poudariti cilj, da bi za ljudi povečali 
privlačnost prostovoljnih dejavnosti.

Pobude (člen 3)
Poročevalec meni, da razširjanje študij ni prednostna naloga, zlasti zato, ker bo Komisija že 
ob koncu leta 2009 objavila pomembno študijo o prostovoljstvu. Sredstva bi bilo bolje 
porabiti za vzpostavitev baze podatkov za prostovoljce in prostovoljne organizacije, ki bi bila 
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interaktivna in dostopna vsem zainteresiranim stranem, ohranili pa bi jo tudi po evropskem 
letu in bi postala referenčna točka za ljudi in organizacije v vsej EU, ki se zanimajo za 
prostovoljstvo.

Vloga nacionalnega usklajevalnega organa in opredelitev nacionalnih pobud (člen 4, 
Priloga)
EU bo sofinancirala nacionalne pobude. V zameno je mogoče pričakovati, da bodo države 
članice zasledovale cilje iz odločbe. Sedanja opredelitev pobud v državah članicah je dokaj 
nejasna. Prilogo je zato treba izboljšati in ji dodati jasnejša pravila o dejavnostih, ki naj bi se 
sofinancirale v državah članicah.
Nacionalni usklajevalni organ bo odgovoren za usmerjanje sredstev EU v nacionalne pobude 
ter za njihovo usklajevanje. Komisiji predstavi delovni program, ki ga je treba pred 
odločitvijo o končnem znesku dodeljenih sredstev ustrezno oceniti. Treba se je tudi prepričati, 
da nacionalni organi sodelujejo z zainteresiranimi stranmi že v fazi načrtovanja. Okrepiti bi 
bilo treba tudi elemente poročanja, zlasti ker na tej stopnji ni predviden postopek 
komitologije.

Najvišja stopnja sofinanciranja (priloga)
Sofinanciranje EU za nacionalne dejavnosti lahko znaša do 80 %. To je največji delež, ki ga 
omogočajo finančni predpisi EU. Če bi bil delež, ki ga ne financira EU, večji, bi bilo mogoče 
izvajati več dejavnosti. Zato poročevalec predlaga, da se financiranje EU za nacionalne 
pobude omeji na 65 %.

Naslov in uvodne izjave
Pravna služba Parlamenta je poudarila, da je treba okrepiti utemeljitev uporabe člena 308. 
predlog je treba tudi bolje uskladiti s pristojnostmi, ki so podeljene EU s Pogodbami. Zato je 
bilo vloženih več predlogov, ki spreminjajo naslov in nekatere uvodne izjave.


