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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia sa rozhodla vyhlásiť rok 2011 za Európsky rok dobrovoľníckej práce.
Tento návrh rozhodnutia Komisie nadväzuje na vyhlásenie Európskeho parlamentu z 
2. septembra 2008 o rozhodnutí vyhlásiť rok 2011 za „Európsky rok dobrovoľníckej práce“.
Celkovým cieľom návrhu je podnietiť a podporiť výmeny skúseností a osvedčených postupov 
a úsilie členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov, ako aj občianskej spoločnosti o 
vytvorenie podmienok priaznivých pre dobrovoľníctvo v Európskej únii.

Komisia vníma dobrovoľníctvo ako aktívny prejav účasti občanov, ktorý vedie k upevneniu 
našich spoločných európskych hodnôt: dobrovoľníctvo má umožniť podporu základných 
hodnôt, akými sú občianstvo, solidarita, ochrana spoločného majetku alebo nediskriminácia.
Zohráva dôležitú úlohu v tak rozličných a odlišných odvetviach, akými sú vzdelávanie, 
mládež, kultúra, šport, životné prostredie, zdravie, sociálna pomoc, ochrana spotrebiteľa, 
humanitárna pomoc, rozvojová politika, výskum, rovnosť príležitostí a vonkajšie vzťahy.
Dobrovoľnícka práca môže takisto prispievať k harmonickému rozvoju našich spoločností.

V článku 2 návrhu rozhodnutia sa uvádzajú štyri ciele. Konkrétne opatrenia, ktoré sa majú 
vykonať na dosiahnutie týchto cieľov, sú podrobnejšie uvedené v článku 3 a zahŕňajú 
iniciatívy organizované na úrovni Spoločenstva, na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni.

Navyše Komisia navrhuje uvoľniť pre Európsky rok dobrovoľníckej práce v roku 
2011rozpočové prostriedky vo výške 6 miliónov EUR a v rámci predbežného návrhu rozpočtu 
vyčleniť 2 milióny EUR na vykonanie prípravných prác.

Tento Európsky rok dobrovoľníckej práce má byť takisto príležitosťou na potvrdenie alebo 
opätovné potvrdenie určitých základných zásad, ktoré sa v texte navrhovanom Komisiou 
nenachádzajú alebo nie sú dostatočne presné.

Uvedenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi navrhujeme:

 objasniť právny štatút dobrovoľníckej práce;
 zaručiť účinnú ochranu dobrovoľníkov z hľadiska ich bezpečnosti pri práci, zdravia 

a sociálnej ochrany;
 uľahčiť uznávanie skúseností a diplomov získaných v rámci vzdelávacieho kurzu a 

profesionálnej integrácie;
 umožniť, aby dobrovoľnícke organizácie nepodliehali DPH s cieľom v maximálnej 

miere nabádať nekomerčné organizácie k dobrovoľníckej práci;
 uľahčiť dobrovoľníckym organizáciám prístup k dostatočnému a trvalému 

financovaniu bez toho, aby boli nadmerne zaťažené administratívnymi opatreniami, a 
zároveň zachovať potrebné kontroly výdavkov verejných financií a zabrániť tomu, aby 
dobrovoľnícka práca prekračovala určitú dobu trvania;

 bojovať proti akýmkoľvek formám diskriminácie;
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 podporovať dobrovoľnícku prácu ako nástroj na podporu mieru, spolupráce medzi 
Severom a Juhom, ochranu životného prostredia alebo rozvoj a uznanie 
sociálneho a solidárneho hospodárstva;

 pracovať v trvalom partnerstve s dobrovoľníckymi organizáciami a vytvoriť 
stabilný inštitucionálny rámec pre účasť týchto organizácií na verejnej diskusii. Aby 
sa zaručilo dodržiavanie a uplatňovanie zásady partnerstva obsiahnutej v 
strategických usmerneniach Spoločenstva v oblasti súdržnosti a rozvoja vidieka, 
Komisia musí vykonať potrebné administratívne a inštitucionálne opatrenia;

 stanoviť dostatočný rozpočet, ktorý umožní, aby sa zabezpečil úspech Európskeho 
roku dobrovoľníckej práce 2011;

 zahrnúť dobrovoľnícku prácu ako osobitnú kategóriu do štatistických účtov Eurostatu, 
pravidelne vytvárať satelitné účty týkajúce sa neziskových inštitúcií a zahrnúť 
dobrovoľnícku prácu do uvedených účtov.

Zároveň je dôležité neuspokojiť sa len s jediným rokom. Rovnako potrebné je naďalej 
sledovať spoločné ciele v oblasti dobrovoľníckych činností mimo Európskeho roku 
dobrovoľníckej práce 2011. Európsky parlament vo svojom uznesení z 22. apríla 2008 o 
prínose dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť odporučil opatrenia, ktoré 
má podľa svojich príslušných právomocí prijať Európska únia, členské štáty a regionálne a 
miestne orgány.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

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 
demokracie, jednej zo základných zásad 
Európskej únie, a prispievajú k rozvoju 
ľudských zdrojov a k sociálnej súdržnosti. 

(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 
demokracie, jednej zo základných zásad 
Európskej únie, a prispievajú k rozvoju 
ľudských zdrojov a k sociálnej súdržnosti. 
Naproti tomu dobrovoľnícku prácu 
nemožno nahradiť zárobkovou 
činnosťou, musí však byť predmetom 
dostatočnej náhrady.
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Or. fr

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby dobrovoľnícku prácu v zmysle, v akom sa vykonáva v rámci 
neziskovej organizácie, nebolo možné ľahko nahradiť zárobkovou činnosťou. Podniky nesmú 
mať možnosť využívať dobrovoľnícku prácu na to, aby za nižšie náklady nahrádzali funkcie, 
ktoré v zásade prináležia ich plateným zamestnancom. Dobrovoľnícke organizácie sa takisto 
musia zaviazať, že pokryjú náklady dobrovoľníkov súvisiace s vykonávaním ich úloh (strava, 
prípadné ubytovanie atď.).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13a. Dobrovoľnícka práca a 
dobrovoľníctvo sa líšia v tom, že ak na 
jednej strane dobrovoľnícka práca sa 
vykonáva v zmysle definícií OSN a ILO 
pre neziskové organizácie, vzťahuje sa na 
ňu odmena, ktorá je často nižšia 
vzhľadom na úroveň na trhu, a na druhej 
strane dobrovoľníctvo sa neodmeňuje, i 
keď môže byť spojené s pokrytím 
výdavkov súvisiacich s vykonávaním úloh. 
Európsky rok dobrovoľníckej práce by 
mal byť príležitosťou podnietiť členské 
štáty k objasneniu právneho štatútu týchto 
dvoch činností v záujme uľahčenia 
situácie zúčastnených strán. V tomto 
rozhodnutí by mal termín „dobrovoľnícka 
práca“ zahŕňať oba uvedené pojmy.

Or. fr

Odôvodnenie

Dobrovoľnícka práca definovaná medzinárodnými organizáciami, ako sú OSN a ILO, je 
práca, ktorú v organizáciách, ktoré nie sú zamerané na zisk, t. j. v dobrovoľníckych 
združeniach alebo mimovládnych organizáciách humanitárneho alebo neziskového 
charakteru, vykonávajú pracovníci nazývaní dobrovoľníci, ktorí sú vo väčšine prípadov 
odmeňovaní formou mzdy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Napriek tomu sa potenciál 
dobrovoľníctva ešte stále nerealizuje 
v plnej miere. Európsky rok 
dobrovoľníckej práce poskytne príležitosť 
poukázať v európskom kontexte na 
skutočnosť, že dobrovoľníctvo zvyšuje 
občiansku účasť. Môže pomôcť posilňovať 
pocit spolunáležitosti občanov k 
spoločnosti a ich spolupatričnosť, pokiaľ 
ide o spoločnosť, na všetkých úrovniach –
miestnej, regionálnej, celoštátnej 
a európskej.

(15) Napriek tomu sa potenciál 
dobrovoľníctva ešte stále nerealizuje 
v plnej miere. Európsky rok 
dobrovoľníckej práce poskytne príležitosť 
poukázať v európskom kontexte na 
skutočnosť, že dobrovoľníctvo zvyšuje 
občiansku účasť. Môže pomôcť posilňovať 
pocit spolunáležitosti občanov k 
spoločnosti a ich spolupatričnosť, pokiaľ 
ide o spoločnosť, ktorej sú členmi, na 
všetkých úrovniach – miestnej, regionálnej, 
celoštátnej a európskej – a prispieť k boju 
proti diskriminácii tak, že cudzinci s 
trvalým pobytom budú môcť v každom 
členskom štáte vykonávať dobrovoľnícku 
prácu alebo dobrovoľníctvo.

Or. fr

Odôvodnenie

Ak je cieľom dobrovoľníckej práce posilnenie sociálnych väzieb v Európe, mala by 
umožňovať boj proti akýmkoľvek formám diskriminácie, a teda získať štatút prístupný pre 
všetkých obyvateľov všetkých členských štátov, štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane 
krajín, ktoré nie sú partnerskými krajinami Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15a. Európsky rok dobrovoľníckej práce 
by mal opätovane potvrdiť základnú 
úlohu dobrovoľníckych činností a 
zároveň pripomenúť členským štátom, že 
tieto činnosti by nemali napomáhať kryť 
základné potreby v oblasti sociálnych 
služieb ani nahrádzať činnosť verejných 
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orgánov.

Or. fr

Odôvodnenie

Verejné orgány nesmú mať možnosť využívať dobrovoľnícku prácu na to, aby s nižšími 
nákladmi nahrádzali funkcie, ktoré v zásade prináležia ich plateným zamestnancom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. pracovať na vytváraní prostredia 
priaznivého pre dobrovoľnícku prácu v EÚ 
– zakotviť dobrovoľníctvo ako súčasť 
presadzovania občianskej účasti a 
medziľudských činností v kontexte EÚ;

1. pracovať na vytváraní prostredia 
priaznivého pre dobrovoľnícku prácu v EÚ 
– zakotviť dobrovoľníctvo ako súčasť 
presadzovania občianskej účasti, 
partnerstva a medziľudských činností 
v kontexte EÚ;

Or. fr

Odôvodnenie

Európsky rok dobrovoľníckej práce má opätovne potvrdiť základný pojem partnerstva s 
cieľom trvalej spolupráce medzi všetkými úrovňami správy a dobrovoľníckymi organizáciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. mobilizovať dobrovoľnícke organizácie 
a zlepšiť kvalitu dobrovoľníctva – uľahčiť
dobrovoľnícku činnosť a podporovať
vytváranie sietí, mobilitu, spoluprácu
a synergie medzi dobrovoľníckymi 
organizáciami a ostatnými odvetviami 
v kontexte EÚ;

2. mobilizovať dobrovoľnícke organizácie 
a zlepšiť kvalitu dobrovoľníctva –
presadzovať dobrovoľnícku činnosť a jej 
prístup k dostatočnému a trvalému 
financovaniu tým, že sa podporí
vytváranie sietí, mobilita, spolupráca a
synergia medzi dobrovoľníckymi 
organizáciami a ostatnými neziskovými
odvetviami v kontexte EÚ a umožní sa, 
aby dobrovoľnícka činnosť nadobudla 



PE430.326v01-00 8/11 PA\793196SK.doc

SK

dlhodobý charakter;

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom poskytnúť dobrovoľníckym organizáciám prostriedky na ich fungovanie je potrebné 
umožniť im prístup k financovaniu, ktoré musí byť včas zaručené a musí získať udržateľný 
charakter. Zároveň treba opätovne potvrdiť neziskové zameranie dobrovoľníckej činnosti, ako 
aj zdôrazniť, že dobrovoľníctvo musí nadobudnúť trvalý charakter, aby mohlo byť skutočným 
profesionálnym, ba dokonca životným poslaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. odmeňovať a uznávať dobrovoľnícke 
činnosti – podporovať primerané stimuly 
pre jednotlivcov, podniky a organizácie v 
oblasti rozvoja dobrovoľníctva a dosiahnuť 
systematickejšie uznávanie dobrovoľníctva 
na úrovni EÚ a v členských štátoch zo 
strany tvorcov politík, organizácií 
občianskej spoločnosti a zamestnávateľov 
a uznávanie zručností a spôsobilostí 
získaných prostredníctvom dobrovoľníckej 
práce;

3. odmeňovať a uznávať dobrovoľnícke 
činnosti – podporovať primerané stimuly 
pre jednotlivcov, podniky a organizácie v 
oblasti rozvoja dobrovoľníctva (okrem 
iného efektívne pokrytie dobrovoľníkov 
z hľadiska zdravia a bezpečnosti v podobe 
úrazového poistenia a poistenia 
individuálnej zodpovednosti počas 
vykonávania dobrovoľníckej práce, 
skutočné uznanie nadobudnutých 
spôsobilostí zhodnotením skúseností a 
diplomov získaných v rámci vzdelávacieho 
kurzu a profesionálnej integrácie v 
prípade dobrovoľníkov, zavedenie 
oslobodenia nákupov určených na plnenie 
cieľov dobrovoľníckych organizácií 
zaregistrovaných v členských štátoch od 
DPH) a dosiahnuť systematickejšie 
uznávanie dobrovoľníctva na úrovni EÚ 
a v členských štátoch zo strany tvorcov 
politík, organizácií občianskej spoločnosti 
a zamestnávateľov a uznávanie zručností 
a spôsobilostí získaných prostredníctvom 
dobrovoľníckej práce;

Or. fr
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Odôvodnenie

V záujme propagácie a podpory dobrovoľníckej práce v Európskej únii  treba dobrovoľníkom 
tiež zaručiť účinnú ochranu z hľadiska zdravia a bezpečnosti. Takisto im treba umožniť, aby 
zhodnotili svoju dobrovoľnícku činnosť tým, že sa zabezpečí, aby sa uznali ich spôsobilosti, 
ktoré nadobudli pri vykonávaní svojich úloh. Oslobodenie od DPH v prípade 
dobrovoľníckych organizácií napokon napomôže rozvoj dobrovoľníckej praxe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. podporovať medzinárodnú a európsku 
solidaritu tým, že sa bude podporovať 
mier, spolupráca medzi Severom a 
Juhom, ochrana životného prostredia 
alebo tiež rozvoj a uznanie sociálneho a 
solidárneho hospodárstva 
prostredníctvom dobrovoľníckej práce;

Or. fr

Odôvodnenie

Podpora dobrovoľníckej práce, ktorá je súčasťou zámeru posilniť sociálne väzby tak na 
miestnej, ako aj európskej, ba dokonca i medzinárodnej úrovni, musí napomáhať solidaritu 
medzi národmi a jednotlivcami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

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 vykonávanie tohto 
rozhodnutia na obdobie od 1. januára 2011 
do 31. decembra 2011 predstavuje 
13 500 000 EUR.

Or. fr
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Odôvodnenie

Rozpočtové prostriedky vyčlenené na vykonávanie rozhodnutí Európskej únie týkajúcich sa 
piatich posledných európskych rokov sa pohybovali v rozmedzí od 10 miliónov EUR do 
17 miliónov EUR. Vzhľadom na rovnakú dôležitosť dobrovoľníckej práce v porovnaní s 
témami posledných európskych rokov sa teda navrhuje rozpočet vo výške 13,5 milióna EUR, 
t. j. priemeru oboch vyššie uvedených súm.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Príloha – písmeno A – bod 1 – zarážka 6a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 posilnenia viditeľnosti prínosu 
dobrovoľníckych činností k 
národnému dôchodku a vplyvu týchto 
činností na spoločnosť tým, že 
dobrovoľnícka práca sa zahrnie do 
osobitnej kategórie v rámci 
štatistických účtov Eurostatu, vytvorí 
sa satelitný účet neziskových 
organizácií a dobrovoľnícka práca sa 
zahrnie do uvedených účtov, a tým, že 
5. december je každý rok 
Medzinárodným dňom dobrovoľníkov 
uznávaným Organizáciou Spojených 
národov od roku 1985.

Or. fr

Odôvodnenie

Vo svojom uznesení o prínose dobrovoľníctva k hospodárskej a sociálnej súdržnosti 
Parlament odporučil zahrnúť dobrovoľnícku prácu do osobitnej kategórie štatistických účtov 
Eurostatu, pravidelne vytvárať satelitné účty neziskových organizácií  a zahrnúť do nich 
dobrovoľnícku prácu. Medzinárodný deň dobrovoľníkov OSN musia európske inštitúcie prijať 
za svoj.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

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 koordinátor predloží len 
jednu žiadosť o finančné prostriedky 
Spoločenstva. V uvedenej žiadosti o grant, 
ktorá sa vypracuje na základe neustálej 
konzultácie s dobrovoľníckymi 
organizáciami, 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.

Or. fr

Odôvodnenie

Dobrovoľnícke organizácie musia tvoriť neoddeliteľnú súčasť vypracúvania každého 
programu v duchu partnerstva.


