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Písemné prohlášení podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu o podpoře iniciativy 
Odysseus za účelem oživení Evropské dobrovolné služby1

1. Unie prostřednictvím nařízení (EU) č. 1288/2013 zřídila program Erasmus+, jehož 
důležitou součástí je projekt IVO4All na podporu přeshraniční dobrovolné činnosti v EU. 

2. Dobrovolná činnost v Unii přímo přispívá k posílení evropského občanství. Je však 
naléhavě třeba tuto koncepci dále rozšířit, zejména v období krize, jako stavební kámen 
procesu integrace a klíčový prvek na podporu soudržnosti, přátelství a solidarity v rámci 
Evropy i se třetími zeměmi. 

3. Evropská dobrovolná služba, která je také součástí programu Erasmus+ a v roce 2016 
oslaví 20. výročí, má zásadní význam pro výchovu nové angažované generace evropských 
občanů. Povědomí o této službě však není dostatečné a není příliš uživatelsky vstřícná.

4. Tato dobrovolná služba by měla být přímo přístupná, více žádaná, lépe financovaná, měla 
by poskytovat více příležitostí a pobídek a měla by se zaměřovat na to, aby mladé lidi 
seznámila se všeobecnými a evropskými hodnotami a naučila je dovednosti potřebné 
v životě i na pracovním trhu.

5. Komise a Rada se proto vyzývají, aby zvážily iniciativy na podporu lepšího využívání 
Evropské dobrovolné služby, a to i na základě nedávného návrhu týkajícího se iniciativy 
Odysseus.

6. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


