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Pozměňovací návrh 12
Salvatore Caronna

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 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 i na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni, 
mimo jiné prostřednictvím vytváření 
účinných systémů spolupráce a vytváření 
kontaktů mezi dobrovolnickými 
organizacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Seán Kelly

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Ve své bílé knize o sportu ze dne 
11. července 2007 (KOM(2007)0391) 
Komise zdůraznila, že dobrovolnické 
organizace věnující se sportu poskytují 
mnoho příležitostí k neformálnímu 
vzdělávání, které je třeba vzít na vědomí a 
dále rozvíjet. Sport rovněž nabízí mladým 
lidem atraktivní možnosti zapojení se do 
společnosti a může lidem pomoci vyhnout 
se delikvenci.

Or. en
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Odůvodnění

Sport je, zvláště na nejnižší úrovni, jednou z nejdůležitějších oblastí dobrovolné činnosti v 
EU. Z tohoto důvodu by se mělo roli sportu při propagaci dobrovolnictví dostat 
odpovídajícího uznání a rovněž by měla být uznána priorita, kterou sportu přisuzuje bílá 
kniha vydaná Komisí.

Pozměňovací návrh 14
Salvatore Caronna

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Dobrovolnictví je zásadním prvkem 
rozvoje aktivního občanství, podpory 
občanské společnosti a posilování 
solidarity. Dobrovolnictví a dobrovolné 
činnosti by však neměly nahrazovat 
placenou práci.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Seán Kelly

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 vytvořením přeshraniční sítě 
dobrovolnických sdružení v různých 
členských státech, aby vznikla stálá 
platforma pro výměnu zkušeností a 
osvědčených metod.

Or. en
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Odůvodnění

Vytvoření stálých přeshraničních sítí v oblasti dobrovolnictví může být jedním z trvalých 
odkazů Evropského roku.

Pozměňovací návrh 16
Catherine Bearder

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Měly by se rozlišovat dva typy 
dobrovolnictví. Organizace spojených 
národů a Mezinárodní organizace práce 
definují první typ jako placenou práci pro 
neziskovou organizaci, často za 
podprůměrnou odměnu. Druhý typ je 
neplacená práce s právem na úhradu 
souvisejících výdajů. Evropský rok
dobrovolnictví by měl být příležitostí 
podnítit členské státy k tomu, aby 
vyjasnily právní formy obou typů 
dobrovolnictví s cílem usnadnit 
vykonávání dobrovolných činností.

Or. en

Odůvodnění

Změna z jazykových důvodů. „Usnadnit“ je vhodnějším překladem toho, co se snažil sdělit 
původní zpravodajčin francouzský text.

Pozměňovací návrh 17
Catherine Bearder

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Přesto všechno není potenciál 
dobrovolnictví stále ještě zcela naplněn. 
Evropský rok dobrovolnictví bude 

(15) Přesto všechno není potenciál 
dobrovolnictví stále ještě zcela naplněn. 
Evropský rok dobrovolnictví bude 
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příležitostí prokázat v evropském kontextu, 
že dobrovolnictví zesiluje občanskou účast. 
Může pomoci posílit pocit sounáležitosti a 
angažovanost občanů vůči jejich 
společnosti na všech úrovních – na úrovni 
místní, regionální, celostátní i evropské.

příležitostí prokázat v evropském kontextu, 
že dobrovolnictví zesiluje občanskou účast. 
Může mezi občany pomoci posílit pocit 
sounáležitosti a angažovanost vůči jejich 
společnosti na všech úrovních – na úrovni 
místní, regionální, celostátní i evropské – a 
bojovat proti diskriminaci tak, že 
zahraničním rezidentům, včetně těch, jimž 
jejich status neumožňuje vykonávat 
placenou práci, umožní v každém 
členském státě vykonávat placenou práci 
pro neziskové organizace nebo 
neplacenou dobrovolnou činnost. To 
následně na formálním a konstruktivním 
základě usnadní vzájemné vztahy 
evropských občanů a zahraničních 
rezidentů žijících v jejich komunitě, což 
pomůže zabránit šíření xenofobie.

Or. en

Odůvodnění

Dobrovolnictví má za cíl posílit sociální soudržnost v Evropě, musí proto umožnit boj proti 
diskriminaci a tudíž být přístupné všem rezidentům ve všech členských státech, včetně státních 
příslušníků třetích zemí a zemí, které nejsou partnerskými zeměmi Evropské unie. Pozitivní 
interakce mezi občany EU a státními příslušníky třetích zemí, kteří žijí v členských státech 
EU, napomohou zastavit šíření rasismu v těchto komunitách a posílí vzájemnou solidaritu 
mezi jejich evropskými a neevropskými rezidenty.

Pozměňovací návrh 18
Catherine Bearder

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Posílit pravomoci dobrovolnických 
organizací a zlepšit kvalitu 
dobrovolnictví – usnadňovat 
dobrovolnictví a podněcovat vytváření 
kontaktů (networking), mobilitu, 
spolupráci a součinnost mezi 
dobrovolnickými organizacemi a dalšími 
oblastmi v kontextu EU.

2. Posílit pravomoci dobrovolnických 
organizací a zlepšit kvalitu 
dobrovolnictví – usnadňovat 
dobrovolnictví a podněcovat vytváření 
kontaktů (networking), mobilitu, 
spolupráci a součinnost mezi 
dobrovolnickými organizacemi a dalšími 
oblastmi v kontextu EU. Povinnost 
dobrovolnických organizací pečovat o 
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jejich dobrovolníky by měla být zakotvena 
v zákoně a měla by zahrnovat jejich 
přiměřenou ochranu prostřednictvím 
pojištění, ochrany zdraví a bezpečnosti a 
školení.

Or. en

Odůvodnění

Na dobrovolníky se málokdy pohlíží jako na zaměstnance a na jejich práci nebývají vyhrazeny 
žádné prostředky, a to ani při podávání žádostí o finanční podporu, ačkoliv organizace mají 
povinnost tyto osoby školit a chránit. Organizace a komunity, které mají z jejich nesobecké 
práce prospěch, by měly dobrovolníky účinně podporovat a uznávat skutečnou hodnotu jejich 
práce.

Pozměňovací návrh 19
Catherine Bearder

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oceňovat a uznávat dobrovolnické 
aktivity – podporovat vhodné podněty pro 
jednotlivce, podniky a organizace rozvoje 
dobrovolníků a zajistit větší ocenění 
dobrovolnické činnosti ze strany tvůrců 
politik a organizací občanské společnosti a 
docílit systematičtějšího uznávání 
dovedností rozvíjených prostřednictvím 
dobrovolnictví ze strany zaměstnavatelů.

3. Oceňovat a uznávat dobrovolnické 
aktivity – dohlížet na zavádění vhodných 
podnětů pro jednotlivce, podniky a 
organizace rozvoje dobrovolníků. Pro 
jednotlivce to zahrnuje uznávání 
získaných zkušeností a rovnocennosti v 
rámci odborné přípravy 
a zaměstnatelnosti prostřednictvím 
zavedení systému celoevropské certifikace 
dovedností a schopností získaných při 
výkonu dobrovolnických činností. To bude 
základem systematičtějšího uznávání
dobrovolnické činnosti ze strany tvůrců 
politik, organizací občanské společnosti a 
zaměstnavatelů na úrovni EU a v 
členských státech. Členské státy by měly 
ocenit finanční přínos dobrovolnictví pro 
společnost a osvobodit dobrovolnické 
organizace při nákupech sloužících 
uskutečňování jejich cílů od DPH.

Or. en
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Odůvodnění

Dobrovolníkům musí být nabídnuto ocenění jejich práce prostřednictvím uznání dovedností, 
které získají. Dokumentace zásluh uznávaná v celé Unii, se stupnicí, která je založena na době 
výkonu práce, zastávané funkci a dovednostech na dané pozici vyžadovaných a rozvíjených, 
pomůže těm, kdo se věnují dobrovolnickému sektoru tak, že tento jejich příspěvek přemění v 
prospěšný nástroj, který může být později využit při hledání placené práce. Osvobození 
dobrovolnických organizací od DPH podpoří rozvoj dobrovolnictví.

Pozměňovací návrh 20
Seán Kelly

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oceňovat a uznávat dobrovolnické 
aktivity – podporovat vhodné podněty pro 
jednotlivce, podniky a organizace rozvoje 
dobrovolníků a zajistit větší ocenění 
dobrovolnické činnosti ze strany tvůrců 
politik a organizací občanské společnosti a 
docílit systematičtějšího uznávání 
dovedností rozvíjených prostřednictvím 
dobrovolnictví ze se strany zaměstnavatelů.

3. Oceňovat a uznávat dobrovolnické 
aktivity – podporovat vhodné podněty pro 
jednotlivce, podniky, sportovní asociace a 
organizace rozvoje dobrovolníků a na
úrovni EU a v členských státech zajistit 
větší ocenění dobrovolnické činnosti ze 
strany tvůrců politik a organizací občanské 
společnosti a docílit systematičtějšího 
uznávání dovedností rozvíjených 
prostřednictvím dobrovolnictví ze strany 
zaměstnavatelů.

Or. en

Odůvodnění

Musí být řádně oceněna ústřední úloha základních sportovních organizací v celé EU jako 
hnací síly dobrovolné činnosti.

Pozměňovací návrh 21
Seán Kelly

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 - odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zlepšit povědomí o hodnotě a důležitosti 4. Zlepšit povědomí o sociální a 
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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.

hospodářské hodnotě a důležitosti 
dobrovolnictví – zlepšit obecné povědomí 
o sociální a hospodářské důležitosti 
dobrovolnické činnosti jakožto formě 
občanské účasti, která přispívá k řešení 
otázek společného zájmu všech členských 
států, jako je harmonický rozvoj 
společnosti a sociální a hospodářská 
soudržnost, a propagovat dobrovolnické 
činnosti tak, aby se staly pro občany 
atraktivnější a umožnit jim začít se podílet 
na občanských závazcích.

Or. en

Odůvodnění

V návaznosti na zprávu Evropského parlamentu o „Úloze dobrovolné činnosti při posilování 
hospodářské a sociální soudržnosti“ z března 2008 musí být řádně uznán sociální a rovněž 
hospodářský význam této činnosti.

Pozměňovací návrh 22
Salvatore Caronna

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 - odst. 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 hospodářská a sociální
soudržnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Catherine Bearder

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 - odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Vyzdvihovat a propagovat různorodost 
občanů Evropské unie, kteří se věnují 
dobrovolnickým činnostem –
zpochybňovat všeobecně přijímaný 
stereotyp „dobrovolníka“ s cílem zlepšit 
povědomí o různorodosti osob zapojených 
do dobrovolnických činností v celé Evropě
a povzbuzovat občany bez ohledu na 
původ, rasu, schopnosti a dovednosti nebo 
věk, aby se zapojili do dobrovolnických 
činností ve své komunitě a podporovat 
dobrovolnictví jako činnost přístupnou 
všem.

Or. en

Odůvodnění

Všeobecně přijímaný stereotyp „dobrovolníka“ – často charakterizovaného jako osoba 
určitého věku a pohlaví – mnoha lidem zabraňuje, aby o sobě přemýšleli jako o potenciálních 
dobrovolnících a vydali se hledat možnosti dobrovolné činnosti ve svých komunitách.
Zpochybňování těchto předsudků a rozšiřování pohledů lidí na to, co je podstatou 
dobrovolnické práce a kdo je to dobrovolník – částečně pomocí mezinárodních srovnání – by 
se mělo stát jedním z klíčových cílů Evropského roku dobrovolnictví.

Pozměňovací návrh 24
Seán Kelly

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Opatření, která je třeba přijmout 
k dosažení cílů uvedených v článku 2, 
zahrnují na evropské, celostátní, regionální 
i místní úrovni tyto iniciativy spojené s cíli 
evropského roku:

1. Opatření, která je třeba přijmout 
k dosažení cílů uvedených v článku 2, 
zahrnují na evropské, celostátní, regionální 
i místní úrovni tyto iniciativy spojené s cíli 
evropského roku:
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• výměnu zkušeností a osvědčených 
postupů,

• výměnu zkušeností a osvědčených 
postupů,

• 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 vyvíjejí,

• konference, akce a iniciativy na podporu 
dialogu a ke zlepšení povědomí o významu 
a hodnotě dobrovolnické činnosti a na 
rozvíjení nadnárodních sítí zaměřených 
na aktivní diskusi,

• informační a propagační kampaně za 
účelem šíření klíčových sdělení.

• informační a propagační kampaně za 
účelem šíření klíčových sdělení,
• zřízení evropské databáze 
zainteresovaných subjektů a organizací 
věnujících se dobrovolnické činnosti,
• využítí součinnosti s dalšími oblastmi 
činnosti EU, například v oblastech 
programu Mládež v akci, Evropského 
sociálního fondu a sportu, s cílem 
propagovat aktivní občanství.

Or. en

Odůvodnění

Šíření výsledků studií by nemělo být prioritou, a to zejména ve světle skutečnosti, že se Komise 
chystá koncem roku 2009 vydat důležitou studii o dobrovolnictví. Prostředky by měly být 
místo toho použity na vytvoření databáze dobrovolníků a dobrovolnických organizací. Tam, 
kde je to možné, by se mělo usilovat o součinnost s ostatními iniciativami a programy EU, tak 
aby byl Evropský rok dobrovolnictví co nejefektivnější. 

Pozměňovací návrh 25
Salvatore Caronna

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 - odst. 1 - odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

• výměnu zkušeností a osvědčených 
postupů,

• výměnu zkušeností a osvědčených 
postupů, zejména prostřednictvím 
účinných systémů spolupráce a vytváření 
kontaktů mezi dobrovolnickými 
organizacemi,
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Or. en

Pozměňovací návrh 26
Salvatore Caronna

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 - odst. 1 - odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

• konference, akce a iniciativy na podporu 
diskusí a ke zlepšení povědomí o významu 
a hodnotě dobrovolnické činnosti a na 
oslavu úsilí, které dobrovolníci vyvíjejí,

• konference, akce a iniciativy na podporu 
dialogu a ke zlepšení povědomí o významu 
a hodnotě dobrovolnické činnosti a na 
oslavu úsilí, které dobrovolníci vyvíjejí,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Catherine Bearder

Návrh rozhodnutí
Čl. 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 13 500 000 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Rozpočtové prostředky se v posledních 5 evropských rocích pohybovaly mezi 10 a 17 miliony 
EUR. Různorodá a místní povaha dobrovolnických organizací rozesetých po celé Evropě 
představuje pro organizaci skutečně všezahrnujícího celoevropského roku dobrovolnictví 
důležitou výzvu. Aby byl tento rok pro občanskou společnost v celé Evropě skutečně 
prospěšný a s příchodem roku 2012 za sebou zanechal trvalé sítě a projekty, musí být 
rozpočet navýšen. Tento nový údaj odráží průměr dříve poskytnutých částek.
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Pozměňovací návrh 28
Seán Kelly

Návrh rozhodnutí
Čl. 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

Odůvodnění

6 milionů EUR k dosažení stanovených cílů nedostačuje (Evropský rok boje proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení 2010 má rozpočet 17 milionů EUR). Na financování této činnosti by 
mohly být použity jiné programy, z těchto programů by však byly odčerpány prostředky, které 
by mohly být použity jinde. K tomu, aby byl evropský rok úspěšný, je nutné navýšit jeho 
rozpočet na 10 milionů EUR.

Pozměňovací návrh 29
Seán Kelly

Návrh rozhodnutí
Příloha -oddíl A - bod 1 - odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

• významné akce a fóra pro výměnu 
zkušeností a osvědčených postupů, s 
důrazem na programy partnerství a 
programy na podporu mobility,

Or. en

Odůvodnění

Programy partnerství a programy na podporu mobility mohou sloužit jako ústřední bod 
evropského roku, ale také podporovat vazby, které mohou být v budoucnosti rozvíjeny, tak aby 
byl zajištěn odkaz evropského roku.
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Pozměňovací návrh 30
Catherine Bearder

Návrh rozhodnutí
Příloha - odst. A pododstavec 1 - bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

• celoevropskou reklamní kampaň 
zaměřenou na potírání tradičních 
stereotypů týkajících se pojmu 
„dobrovolník“ uvádějící mezinárodní 
srovnání s cílem zdůraznit rozmanitost 
práce, kterou dobrovolníci napříč 
Evropskou Unií vykonávají,

Or. en

Odůvodnění

Všeobecně přijímaný stereotyp „dobrovolníka“ – často charakterizovaného jako osoba 
určitého věku a pohlaví – zabraňuje mnoha lidem, aby o sobě přemýšleli jako o potenciálních 
dobrovolnících a vydali se hledat možnosti dobrovolné činnosti ve svých komunitách. 
Celoevropská reklamní kampaň tyto předsudky zpochybní a rozšíří pohled lidí na to, co je 
podstatou dobrovolnické práce, což povede k narušení předsudků a k propagaci 
dobrovolnictví napříč celým spektrem.

Pozměňovací návrh 31
Seán Kelly

Návrh rozhodnutí
Příloha - odst. C - pododstavec 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 maximálně 
představovat 80 % celkových způsobilých 
nákladů.

Konečné udělené částky se určují na 
základě jednotlivých žádostí o financování 
předložených vnitrostátním koordinačním 
orgánem. Spolufinancování ze strany 
Společenství může maximálně 
představovat 70 % celkových způsobilých 
nákladů.

Or. en
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Odůvodnění

Pokud bude navýšeno financování ze zdrojů mimo EU, může být realizováno více činností.


