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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že dobrovoľníctvo zapája občanov do miestneho a cezhraničného rozvoja, 
a preto zohráva dôležitú úlohu pri podpore aktívneho občianstva, čím sa posilňuje 
súdržnosť a participatívna demokracia;

2. poznamenáva, že dobrovoľníctvo prispieva k boju proti chudobe a zároveň pomáha 
dosiahnuť hospodársku a sociálnu súdržnosť;

3. zdôrazňuje, že dobrovoľníctvo by nemalo byť náhradou za platenú prácu;

4. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti so stratégiou Európa 2020 vypracovala a podporila 
iniciatívy s cieľom zabezpečiť, aby dobrovoľníctvo prispievalo k inteligentnému, 
udržateľnému a inkluzívnemu rastu;

5. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr zaviedla európsky pas zručností;

6. žiada Komisiu, aby zabezpečila primerané finančné prostriedky na programy zamerané 
na podporu cezhraničného dobrovoľníctva;

7. navrhuje, aby sa v jednotlivých členských štátoch vytvorila cezhraničná sieť 
dobrovoľníckych organizácií;

8. vyzýva členské štáty, aby dobrovoľníkom zabezpečili právnu istotu, tak aby odlišné 
režimy v jednotlivých členských štátoch neboli prekážkou pre cezhraničné 
dobrovoľníctvo, a aby zároveň zabezpečili lepšie poskytovanie informácií dobrovoľníkom 
v súvislosti s ich právami a regulačnými a inštitucionálnymi opatreniami v jednotlivých 
členských štátoch;

9. vyzýva členské štáty, aby podporovali využívanie času vynaloženého na dobrovoľnícku 
prácu ako prostriedok finančnej spoluúčasti na európskych projektoch, najmä pokiaľ ide 
o cezhraničné iniciatívy;

10. vyzýva Komisiu, aby povzbudzovala členské štáty k prijatiu Príručky Medzinárodnej 
organizácie práce (ILO) o meraní dobrovoľníckej práce s cieľom získať spoľahlivé 
porovnateľné údaje, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu tvorby politík.


