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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1–41

Návrh zprávy (PE400.301v01-00)
Marian Harkin
Úloha dobrovolné činnosti při posilování hospodářské a sociální soudržnosti
(2007/2149(INI))

Návrh usnesení

Pozměňovací návrh, který předkládá Tunne Kelam

Pozměňovací návrh 1
Právní východisko 6

- s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě 
o provádění společných cílů v oblasti účasti a informovanosti mládeže v zájmu 
podpory jejího aktivního evropského občanství1,

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Gisela Kallenbach a Elisabeth Schroedter
Pozměňovací návrh 2
Právní východisko 7a (nové)

- s ohledem na sdělení Komise nazvané Demografická budoucnost Evropy – učiňme 
z problému výhodu (KOM(2006)0571),

                                               
1 Úř. věst. C 297, 7.12.2006, s. 6.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Gisela Kallenbach a Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 3
Právní východisko 8a (nové)

- s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2007 o sociální odpovědnosti podniků: 
nové partnerství1,

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Tunne Kelam

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění Ba (nový)

Ba. vzhledem k tomu, že dobrovolná činnost je významnou silou posilující občanskou 
společnost a přispívá i k morální a politické integraci evropských občanů a posiluje 
tak solidaritu – jednu z hlavních hodnot Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Petru Filip

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění D

D. vzhledem k tomu, že je třeba plně uznat, že dobrovolná činnost významně přispívá 
k vytváření sociálního kapitálu, a je tak základní složkou rozvojových programů 
komunity v nových členských státech, které vzešly z postkomunistického 
přechodného období, kde se jí dostávalo nedostatečné veřejné pozornosti (podle 
zjištění ETGACE a RE-ETGACE je účast na dobrovolné činnosti 
v postsocialistických zemích podstatně menší);

Or. ro

                                               
1 Úř. věst. C 301 E, 13.12.2007, s. 45.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Tunne Kelam

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění Da (nový)

Da. vzhledem k tomu, že udržitelné financování, zejména správní financování, je pro 
dobrovolné organizace a obecně pro dobrovolnou práci zásadní;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Petru Filip

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění H

H. vzhledem k tomu, že dobrovolná činnost přispívá k osobnímu a sociálnímu rozvoji 
dobrovolníka a má pozitivní dopad na mezilidské vztahy vybudované v komunitě,

Or. ro

Pozměňovací návrh, který předkládá Marian Harkin

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění Ha (nový)

Ha. všímá si významné úlohy, kterou dobrovolníci hrají při dosahování cílů Lisabonské 
strategie s ohledem na socioekonomickou soudržnost tím, že přispívají k finančnímu 
začleňování, například úvěrová sdružení, která jsou regulována, nezisková finanční 
družstva, která provozuje výbor dobrovolníků.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Gisela Kallenbach a Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění Ha (nový)

Ha. s ohledem na to, že sociální odpovědnost podniků je jak významným hnacím 
motorem podnikání, tak základním prvkem evropského sociálního modelu,
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Pozměňovací návrh, který předkládá Tunne Kelam

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění J

J. netýká se českého znění

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Rumiana Jeleva

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění Ja (nový)

Ja. vzhledem k tomu, že dobrovolná činnost vede k přímému zapojení občanů do 
místního rozvoje a může tak hrát významnou úlohu v podpoře občanské společnosti 
a demokracie, zejména v nových členských státech,

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Tunne Kelam

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění K

K. vzhledem k tomu, že Rada ve svém výše uvedeném usnesení (vypouští se) 
o provádění společných cílů v oblasti účasti a informovanosti mládeže vybízí 
k většímu zapojení mladých lidí do občanského života, participativních struktur, 
dobrovolné práce atd.,

Or. en



AM\705581CS.doc PE400.582v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předkládají Gisela Kallenbach a Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění Ka (nový)

Ka. vzhledem k tomu, že dopad demografických změn v Evropě vede k možnému zvýšení 
počtu starších dobrovolníků,

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Emmanouil Angelakas

Pozměňovací návrh 14
Bod 1

1. vybízí členské státy a regionální a místní orgány, aby uznaly význam dobrovolné 
činnosti pro podporu sociální a hospodářské soudržnosti; dále je vybízí, aby 
spolupracovaly s dobrovolnými organizacemi a institucemi sociální a odborné 
povahy (školami, univerzitami, sdruženími, domovy pro seniory atd.) a řídily se 
smysluplnými konzultacemi s dobrovolným sektorem s cílem vytvořit plány 
a strategie, které budou uznávat, oceňovat, podporovat, usnadňovat a povzbuzovat 
dobrovolnou činnost; vyzývá rovněž členské státy, aby vytvořily stabilní 
a institucionální rámec pro účast nevládních organizací na veřejných jednáních;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Petru Filip

Pozměňovací návrh 15
Bod 1a (nový)

1a. vyzývá komisi odborníků, aby vyjasnila rozdíl mezi dobrovolnými a nevládními 
organizacemi (NGO), jejichž činnosti nejsou organizovány na tomtéž dobrovolném 
základě, a požaduje zevrubné celoevropské šetření týkající se povahy, úrovně 
a vnitřních mechanismů sociálního zapojení, včetně zapojení dobrovolníků 
a financování prováděného za tímto účelem, přičemž přednost bude mít sedmý 
rámcový program nebo jiné výzkumné programy s tímto cílem;

Or. ro
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Pozměňovací návrh, který předkládá Tunne Kelam

Pozměňovací návrh 16
Bod 2

2. vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby vynaložily skutečné úsilí 
a umožnily dobrovolným organizacím přístup k dostatečnému a udržitelnému 
financování, jak administrativnímu, tak projektovému, bez nepřiměřeného 
vyplňování formulářů, administrativy či byrokracie, a aby zároveň zachovaly nezbytné 
kontroly vynakládání veřejných finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Gisela Kallenbach a Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 17
Bod 2a (nový)

2a. vyzývá společnosti, aby v rámci své strategie sociální odpovědnosti finančně 
podporovaly iniciativy prosazující a rozšiřující dobrovolnou činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Emmanouil Angelakas

Pozměňovací návrh 18
Bod 2a (nový)

2a. vyzývá členské státy a jejich regionální a místní orgány, aby podporovaly vytváření 
dobrovolných krizových služeb ve všech lokalitách a zajistily tak okamžitou reakci 
na živelné pohromy a neštěstí;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Petru Filip

Pozměňovací návrh 19
Bod 5a (nový)

5a. jednoznačně podporuje myšlenku, že dobrovolné činnosti musejí mít bez výjimky 
předpokládaný (nebo alespoň tichý) souhlas svých případných příjemců v případech, 
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kdy z objektivních důvodů nemohou obdržet výslovný souhlas;

Or. ro

Pozměňovací návrh, který předkládá Emmanouil Angelakas

Pozměňovací návrh 20
Bod 6

6. vyzývá Komisi, aby pracovala na zavedení systému, jenž by se vztahoval na všechny 
fondy a na jehož základě by byla dobrovolná činnost uznána jako příspěvek ke 
spolufinancování projektů, a také k tomu, aby vytvořila mechanismy, s jejichž pomocí 
by mohla být dobrovolná činnost odpovídajícím způsobem ohodnocena; vítá snahu 
některých generálních ředitelství Komise zaujmout vstřícnější přístup k využívání 
dobrovolné činnosti coby prostředku finanční spoluúčasti na projektech financovaných 
EU; vyzývá členské státy, aby poskytováním pobídek podporovaly a prosazovaly 
soukromé financování dobrovolného sektoru;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Petre

Pozměňovací návrh 21
Bod 6

6. vyzývá Komisi, aby pracovala na zavedení systému, jenž by se vztahoval na všechny 
fondy a na jehož základě by byla dobrovolná činnost uznána jako příspěvek ke 
spolufinancování projektů, a také k tomu, aby vytvořila mechanismy, s jejichž pomocí 
by mohla být dobrovolná činnost odpovídajícím způsobem ohodnocena; vítá snahu 
některých generálních ředitelství Komise zaujmout pružnější přístup k využívání 
dobrovolné činnosti coby prostředku finanční spoluúčasti na projektech financovaných 
EU;

Or. ro
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Pozměňovací návrh, který předkládají Gisela Kallenbach a Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 22
Bod 7

7. vyzývá Komisi, aby podporovala příležitosti pro starší dobrovolníky a rozvíjela 
program „Senior v akci“ pro rostoucí počet zkušených seniorů, kteří chtějí 
vykonávat dobrovolnou činnost, který by mohl probíhat souběžně s programem 
„Mládež v akci“ a doplňovat jej, a dále, aby podporovala konkrétní programy na 
podporu mezigenerační dobrovolné činnosti a školení;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Gisela Kallenbach a Elisabeth Schroedter

Pozměňovací návrh 23
Bod 7a (nový)

7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly a rozvíjely projekty napomáhající 
dosažení cílů tisíciletí prostřednictvím mezinárodních dobrovolných služeb; přikládá 
mimořádný význam programům výměn dobrovolníků;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Emmanouil Angelakas

Pozměňovací návrh 24
Bod 7a (nový)

7a. v rámci obecného rámce dobrovolné činnosti vyzývá Komisi, aby zdůraznila velký 
význam organizace dobrovolné činnosti a zajistila tak, aby byla ve shodě a v souladu 
s rodinným a profesním životem;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Rumiana Jeleva

Pozměňovací návrh 25
Bod 8a (nový)

8a. ukazuje na skutečnost, že nové členské státy často nemají zkušenost a organizační 



AM\705581CS.doc PE400.582v01-00
Externí překlad

CS

rámec pro vybudování dobře fungujících programů dobrovolné činnosti, a vyzývá 
Komisi, aby zavedla podpůrné programy k vytvoření účinnějších systémů spolupráce 
a budování sítí mezi různými místními a regionálními organizacemi dobrovolníků;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Petru Filip

Pozměňovací návrh 26
Bod 8a (nový)

8a. vyzývá zúčastněné strany, aby podporovaly iniciativy soukromých subjektů 
k podněcování dobrovolných činností v souvislosti s politikami sociální 
odpovědnosti, a zkoumání prostředků k povzbuzení podpory pro dobrovolnou 
činnost z ekonomické oblasti;

Or. ro

Pozměňovací návrh, který předkládá Tunne Kelam

Pozměňovací návrh 27
Bod 9

9. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím EUROPASS posílila uznání dobrovolné činnosti 
coby činnosti k získávání dovedností a kvalifikace, ale zajistila přitom, že dobrovolná 
činnost nebude považována za dodatek k formální odborné přípravě, ale za její 
doplnění; dále Komisi vyzývá, aby prozkoumala, zdali by bylo možné stanovit 
společný rámec a jazyk, jež budou vnitrostátní/místní nástroje používat, za účelem 
zvýšení mobility dobrovolníků;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Rumiana Jeleva

Pozměňovací návrh 28
Bod 10

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily možnost přijetí evropské charty 
dobrovolníků, která by vymezila úlohu dobrovolných organizací včetně jejich práv 
a povinností, a navrhuje zřídit zároveň databázi osvědčených postupů, jež poskytne 
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užitečná vodítka zemím v EU i mimo ni, které chtějí zdokonalit svůj systém 
dobrovolné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Mieczysław Edmund Janowski a Wojciech 
Roszkowski

Pozměňovací návrh 29
Bod 10

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily možnost přijetí evropské charty 
dobrovolníků, která by vymezila úlohu dobrovolných organizací včetně (vypouští se) 
práv a povinností dobrovolníků a uvažovala i o potřebě jejich odpovídajícího 
pojištění při výkonu dobrovolných činností;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Emmanouil Angelakas

Pozměňovací návrh 30
Bod 10

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily možnost přijetí evropské charty 
dobrovolníků, která by vymezila úlohu dobrovolných organizací včetně jejich práv 
a povinností; doporučuje vypracovat roční výsledkovou tabulku k posouzení 
dobrovolné činnosti podle jednotlivých členských států, sektorů a organizací;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Tunne Kelam

Pozměňovací návrh 31
Bod 10

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily možnost odložení přijetí evropské charty 
dobrovolníků, která by vymezila úlohu dobrovolných organizací včetně jejich práv 
a povinností;
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Elspeth Attwooll

Pozměňovací návrh 32
Bod 10a (nový)

10a. vyzývá členské státy, aby přijaly opatření a zajistily, aby dobrovolná činnost nebyla 
nepříznivě ovlivňována potřebou mít v souvislosti s ní pojištění;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Tunne Kelam

Pozměňovací návrh 33
Bod 11

11. vyzývá Komisi, členské státy i regionální a místní orgány, aby dobrovolnou činnost 
podporovaly prostřednictvím vzdělávání na všech úrovních, a to tak, že poskytnou 
příležitosti k této činnosti již v rané fázi vzdělávacího systému, aby byla vnímána jako 
běžný příspěvek k životu ve Společenství; dále je vyzývá, aby tuto činnost 
podporovaly i u studentů v pozdějším věku, např. v rámci vyššího odborného 
a vysokoškolského vzdělávání, a to tak, že usnadní „učení službou“, kdy studenti 
v rámci svého vysokoškolského programu nebo programu odborné přípravy pracují 
s dobrovolnými/komunitními skupinami v rámci partnerského modelu, a rovněž, aby 
podporovaly vazby mezi dobrovolným a vzdělávacím sektorem na všech úrovních 
a uznávaly vzdělávání se v dobrovolné činnosti jako součást celoživotního 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Emmanouil Angelakas

Pozměňovací návrh 34
Bod 11a (nový)

11a. naléhavě zdůrazňuje význam dobrovolné činnosti podniků pro zlepšení kvality života 
na místní úrovni, podporuje svépomoc při řešení místních problémů, usnadňuje 
přenos podnikových poznatků a technologií ze soukromého do veřejného sektoru 
a pomáhá místním komunitám vyzrát; vyzývá Komisi, aby spolupracovala 
s členskými státy na budování dobrovolné činnosti podniků jako přidané hodnoty 
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v souvislosti s profesionální podnikatelskou činností;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládají Mieczysław Edmund Janowski a Wojciech 
Roszkowski

Pozměňovací návrh 35
Bod 12

12. vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost zavést do právních předpisů Společenství 
právní základ, který by dobrovolné organizace osvobozoval od platby DPH při 
nákupu, zatímco dárci by byli osvobozeni od zdanění darů poskytnutých pro účely 
spojené s dobrovolnou činností;

Or. pl

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Petre
Pozměňovací návrh 36
Bod 12

12. vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost zavést do právních předpisů Společenství 
právní základ, který by dobrovolné organizace osvobozoval od platby DPH při nákupu 
určeném k plnění jejich cílů a k organizovaným projektům;

Or. ro

Pozměňovací návrh, který předkládá Emmanouil Angelakas

Pozměňovací návrh 37
Bod 13a (nový)

13a. vyzývá členské státy, aby zavedly vnitrostátní charty dobrovolné činnosti týkající se 
sociálního a zdravotního pojištění a výdajů dobrovolníků;

Or. el



AM\705581CS.doc PE400.582v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Petru Filip

Pozměňovací návrh 38
Bod 15a (nový)

15a. vyzývá k větší informovanosti a k rozvoji specifických strategií a programů na 
pomoc při opětovném podněcování dobrovolné práce v zemích bývalého 
komunistického bloku, kde byla obvykle spojována s povinnými akcemi řízenými 
a vynucovanými správními nebo politickými mechanismy; 

Or. ro

Pozměňovací návrh, který předkládá Emmanouil Angelakas

Pozměňovací návrh 39
Bod 18

18. vyzývá příslušné místní a regionální zúčastněné strany, dobrovolné organizace 
a média, aby občanům poskytovaly odpovídající informace o příležitostech vykonávat 
dobrovolnou činnost a zároveň vhodné školení se zvláštním důrazem na zranitelnější 
vrstvy společnosti (osoby se zvláštními potřebami, nezaměstnané, migranty, 
mladistvé atd.) a na potřeby odlehlých nebo nepřístupných oblastí;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Emmanouil Angelakas

Pozměňovací návrh 40
Bod 19

19. naléhavě žádá Komisi, aby kromě plánu D pro demokracii, dialog a diskusi přijala 
plán V pro ocenění, ověření a zajištění viditelnosti dobrovolníků („Valuing, Validating 
and ensuring Visibility of Volunteers“); doporučuje zavedení evropské databáze 
uvádějící veškeré podrobnosti o dobrovolných organizacích a informace o jejich 
typických rysech a činnostech; 

Or. el
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Pozměňovací návrh, který předkládá Petru Filip

Pozměňovací návrh 41
Bod 19a (nový)

19a. vyzývá všechny zúčastněné subjekty, aby přijaly vhodná opatření na podporu 
zapojení dobrovolníků do veřejného rozhodovacího procesu za účelem zlepšení 
výkonnosti veřejných institucí při plnění povinností na místní nebo ústřední úrovni, 
včetně organizování volebního procesu;

Or. ro
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