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Návrh správy (PE400.301v01-00)
Marian Harkin
Prínos dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť
(2007/2149(INI))

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Tunne Kelam

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Citácia 6

- so zreteľom na uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na 
zasadnutí Rady, o plnení spoločných cieľov v oblasti účasti a informovanosti 
mladých ľudí na účely podpory ich aktívneho európskeho občianstva1,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Gisela Kallenbach a Elisabeth Schroedter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Citácia 7a (nová)

- so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Demografická budúcnosť Európy –
pretvorme výzvu na príležitosť (KOM(2006)571),

Or. en

                                               
1 Ú. v. ES C 297,  7. 12. 2006, s. 6.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Gisela Kallenbach a Elisabeth Schroedter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Citácia 8a (nová)

- so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2007 o podnikovej sociálnej 
zodpovednosti: nové partnerstvo1,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Tunne Kelam
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie Ba (nové)

Ba. keďže dobrovoľnícka činnosť je významnou hnacou silou rozvoja občianskej 
spoločnosti a prispieva tiež k morálnej a politickej integrácii európskych občanov, 
čím zase posilňuje solidaritu – jednu zo základných hodnôt Európskej únie,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Petru Filip
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie D

D. keďže je potrebné plne si uvedomiť nesmierne dôležitý prínos dobrovoľníckej práce 
pre tvorbu sociálneho kapitálu, pretože ide o základný prvok programov rozvoja 
spoločnosti v nových členských štátoch prekonávajúcich prechodné obdobie po páde 
komunizmu, v ktorom verejnosť tejto otázke nevenovala dostatočnú pozornosť 
(podľa záverov ETGACE a RE-ETGACE je účasť na dobrovoľníckych činnostiach 
v postkomunistických krajinách podstatne nižšia);

Or. ro

                                               
1 Ú. v. EÚ C 301 E, 13. 12. 2007, s. 45.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Tunne Kelam

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie Da (nové)

Da. keďže udržateľné financovanie, najmä financovanie administratívy, má zásadný 
význam pre dobrovoľnícke organizácie a pre dobrovoľnícku prácu vo všeobecnosti,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Petru Filip

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie H

H. keďže dobrovoľnícka činnosť je prínosom pre osobnostný a sociálny rozvoj 
dobrovoľníka a má pozitívny dosah na medziľudské vzťahy v rámci spoločenstva,

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marian Harkin

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie Ha (nové)

Ha. všíma si významnú úlohu, ktorú zohrávajú dobrovoľníci v rámci plnenia cieľov 
lisabonskej stratégie, pokiaľ ide o sociálno-ekonomickú súdržnosť, podieľaním sa 
na finančnom začleňovaní, napríklad regulované úverové združenia, neziskové 
finančné družstvá, ktoré vedie a spravuje rada zložená z dobrovoľníkov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Gisela Kallenbach a Elisabeth Schroedter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie Ha (nové)

Ha. keďže podniková sociálna zodpovednosť je jednak významným hnacím motorom 
obchodu a zároveň predstavuje základný prvok európskeho sociálneho modelu,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Tunne Kelam

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie J

J. keďže medzi organizáciami zahŕňajúcimi dobrovoľníkov je dôležité presadzovať 
a podporovať osvedčené postupy riadenia dobrovoľníckej činnosti,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rumiana Jeleva

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie Ja (nové)

Ja. keďže dobrovoľnícka činnosť vedie k priamemu zapájaniu sa občanov do 
miestneho rozvoja a môže tak zohrávať významnú úlohu pri podpore občianskej 
spoločnosti a demokracie, najmä v nových členských štátoch,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Tunne Kelam

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie K

K. keďže v uznesení Rady o implementácii spoločných cieľov účasti a informovanosti 
mladých ľudí, uvedenom skôr v texte, Rada vyzýva na výraznejšie zapájanie mladých 
ľudí do občianskeho života, účastníckych štruktúr, dobrovoľníckej práce atď.,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Gisela Kallenbach a Elisabeth Schroedter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie Ka (nové)

Ka. keďže v dôsledku demografických zmien v Európe sa potenciálne zvyšuje počet 
starších dobrovoľníkov,
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emmanouil Angelakas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odsek 1

1. vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby si uvedomili hodnotu 
dobrovoľníckej práce pre podporu sociálnej a hospodárskej súdržnosti; okrem toho 
vyzýva na partnerskú spoluprácu s dobrovoľníckymi organizáciami a inštitúciami 
sociálneho a profesijného charakteru (školami, univerzitami, združeniami, domovmi 
dôchodcov atď.) a uskutočňovanie zmysluplných konzultácií s tretím sektorom 
s cieľom vypracovať a rozvíjať plány a stratégie na pochopenie, ohodnotenie, 
podporu, uľahčenie a podnecovanie dobrovoľníckej práce; okrem toho naliehavo 
vyzýva členské štáty, aby vytvorili stabilný inštitucionálny rámec na účasť 
mimovládnych organizácií na verejných rokovaniach;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Petru Filip

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odsek 1a (nový)

1a. vyzýva odborníkov Komisie, aby jasnejšie rozlišovali medzi dobrovoľníckymi 
a mimovládnymi organizáciami, ktorých činnosť nie je organizovaná na rovnakom 
dobrovoľníckom základe, a žiada o komplexný celoeurópsky prieskum povahy, 
úrovne a vnútorných mechanizmov sociálnej účasti vrátane dobrovoľníckej účasti 
a financovania tohto cieľa, pričom prioritné postavenie bude mať siedmy rámcový 
program alebo ďalšie výskumné programy s týmto cieľom;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Tunne Kelam

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odsek 2

2. vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby sa skutočne snažili umožniť 
dobrovoľníckym organizáciám prístup k dostatočným a udržateľným finančným 
prostriedkom, či už ide o administratívne výdavky alebo projektové financovanie, bez 
nadmerného vypisovania formulárov, formalít a byrokracie, a zároveň zachovať 
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nevyhnutnú kontrolu využívania verejných financií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Gisela Kallenbach a Elisabeth Schroedter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odsek 2a (nový)

2a. vyzýva spoločnosti, aby v rámci svojej podnikovej sociálnej zodpovednosti finančne 
podporovali iniciatívy na propagáciu a rozvíjanie dobrovoľníckej práce;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emmanouil Angelakas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Odsek 2a (nový)

2a. dôrazne vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby v záujme 
zabezpečenia rýchlej reakcie na prírodné katastrofy a nehody podporovali v každej 
lokalite zriaďovanie dobrovoľníckych pohotovostných služieb;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Petru Filip

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Odsek 5a (nový)

5a. jednoznačne podporuje myšlienku, že s dobrovoľníckymi činnosťami musia ich 
prípadní adresáti bez výnimky vyjadriť predpokladaný (alebo aspoň tichý) súhlas 
v prípadoch, keď z objektívnych dôvodov nemožno získať výslovný súhlas;

Or. ro
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emmanouil Angelakas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Odsek 6

6. vyzýva Komisiu, aby svoje úsilie smerovala k vytvoreniu systému pre všetky fondy, 
pričom dobrovoľnícka činnosť sa bude uznávať ako prínos k spolufinancovaniu 
projektov, a aby vypracovala mechanizmy, v rámci ktorých možno dobrovoľnícku 
prácu primerane ohodnotiť; víta úsilie niektorých generálnych riaditeľstiev Komisie 
o osvojenie si chápavejšieho prístupu k využívaniu dobrovoľníckej činnosti ako 
spôsobu prispôsobovania finančných prostriedkov pre projekty financované EÚ;
naliehavo vyzýva členské štáty, aby stimulmi podporovali a presadzovali súkromné 
financovanie tretieho sektora;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Maria Petre

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Odsek 6

6. vyzýva Komisiu, aby svoje úsilie smerovala k vytvoreniu systému pre všetky fondy, 
pričom dobrovoľnícka činnosť sa bude uznávať ako prínos k spolufinancovaniu 
projektov, a aby vypracovala mechanizmy, v rámci ktorých možno dobrovoľnícku 
prácu primerane ohodnotiť; víta úsilie niektorých generálnych riaditeľstiev Komisie 
o osvojenie si pružnejšieho prístupu k využívaniu dobrovoľníckej činnosti ako
spôsobu prispôsobovania finančných prostriedkov pre projekty financované EÚ;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Gisela Kallenbach a Elisabeth Schroedter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Odsek 7

7. vyzýva Komisiu, aby pre rastúce množstvo skúsených seniorov ochotných venovať 
sa dobrovoľníckej práci ustanovila program Seniori v akcii, ktorý by bol súbežným 
a doplnkovým programom k programu Mládež v akcii, a tak podporovala príležitosti 
pre starších dobrovoľníkov a aby sa zasadzovala aj o osobitné programy pre 
medzigeneračnú dobrovoľnícku prácu a inštruktáže;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Gisela Kallenbach a Elisabeth Schroedter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Odsek 7a (nový)

7a. dôrazne vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali a rozvíjali projekty 
umožňujúce dosiahnuť miléniové ciele prostredníctvom medzinárodných 
dobrovoľníckych služieb; mimoriadny význam prikladá dobrovoľníckym výmenným 
programom;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emmanouil Angelakas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Odsek 7a (nový)

7a. z hľadiska všeobecného rámca dobrovoľníckej činnosti vyzýva Komisiu, aby 
zdôraznila nesmierny význam organizácie dobrovoľníckej činnosti v súlade a v 
spojení s rodinným a pracovným životom;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rumiana Jeleva

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Odsek 8a (nový)

8a. poukazuje na skutočnosť, že novým členským štátom často chýbajú skúsenosti 
a organizačný rámec na vytvorenie riadne fungujúcich dobrovoľníckych 
programov, a vyzýva Komisiu, aby zaviedla programy na podporu účinnejších 
systémov spolupráce a vytvárania sietí medzi rôznymi miestnymi a regionálnymi 
dobrovoľníckymi organizáciami;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Petru Filip

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Odsek 8a (nový)

8a. dôrazne vyzýva zainteresované strany, aby podporovali iniciatívy súkromných 
subjektov zamerané na povzbudenie dobrovoľníckych činností v kontexte sociálne 
zodpovedných politík a aktívneho skúmania prostriedkov na podporu 
dobrovoľníckej práce z hospodárskeho sektora;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Tunne Kelam

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Odsek 9

9. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom osvedčenia EUROPASS zabezpečila 
výraznejšie vnímanie dobrovoľníckej práce ako činnosti na získanie schopností 
a znalostí a aby zároveň zaručila, že dobrovoľnícka práca sa nebude považovať za 
doplnok k formálnej odbornej príprave, ale za jej doplnenie; okrem toho vyzýva na 
pôsobenie vnútroštátnych/miestnych nástrojov na zvýšenie mobility dobrovoľníkov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Rumiana Jeleva

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Odsek 10

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali možnosť prijatia európskej charty 
dobrovoľníkov, v ktorej by sa stanovila úloha dobrovoľníckych organizácií vrátane ich 
práv a povinností, a navrhuje súčasne vytvoriť databázu osvedčených postupov 
s cieľom poskytovať užitočné rady krajinám EÚ aj iným štátom, ktoré by rady 
zlepšili svoje systémy dobrovoľníckej činnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Mieczysław Edmund Janowski a 
Wojciech Roszkowski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Odsek 10

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali možnosť prijatia európskej charty 
dobrovoľníkov, v ktorej by sa stanovila úloha dobrovoľníckych organizácií vrátane 
práv a povinností dobrovoľníkov, a aby zároveň vzali do úvahy, že  dobrovoľníci 
musia byť pri výkone svojich činností náležite poistení;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emmanouil Angelakas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Odsek 10

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali možnosť prijatia európskej charty 
dobrovoľníkov, v ktorej by sa stanovila úloha dobrovoľníckych organizácií vrátane ich 
práv a povinností; odporúča každoročne vypracovať porovnávaciu tabuľku, v ktorej 
sa dobrovoľnícka práca vyhodnotí podľa členského štátu, sektora a organizácie;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Tunne Kelam

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Odsek 10

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali odloženie prijatia európskej charty 
dobrovoľníkov, v ktorej by sa stanovila úloha dobrovoľníckych organizácií vrátane ich 
práv a povinností;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Elspeth Attwooll

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Odsek 10a (nový)

10a. vyzýva členské štáty na prijatie opatrení, ktorými sa zabezpečí, že potreba poistného 
krytia dobrovoľníckych činností nebude mať na tieto činnosti negatívny dosah;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Tunne Kelam

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Odsek 11

11. vyzýva Komisiu, členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby prostredníctvom 
výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach podporovali dobrovoľnícku 
prácu a predstavili možnosť vykonávať dobrovoľnícku činnosť už v ranej fáze 
výchovno-vzdelávacieho systému, aby sa vnímala ako bežná súčasť života 
Spoločenstva; aby túto činnosť u študentov podporovali aj neskôr, napr. vo vysokom 
školstve, aby napomáhali učenie sa službou iným, v rámci ktorého študenti pracujú 
v partnerskom modeli s dobrovoľníckymi/komunitnými skupinami ako súčasť 
diplomovej/postgraduálnej práce, aby poskytovali podnety na prepájanie tretieho 
sektora so sektorom vzdelávania na všetkých úrovniach a chápali učenie v rámci 
dobrovoľníckej činnosti ako súčasť celoživotného vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emmanouil Angelakas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Odsek 11a (nový)

11a. rozhodne zdôrazňuje význam dobrovoľníckej práce v podnikoch pre kvalitu života 
na miestnej úrovni, podporu svojpomocného riešenia miestnych problémov, 
uľahčenie prenosu podnikových zručností a know-how zo súkromného do verejného 
sektora a pomoc pri vývoji miestnych komunít; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala 
s členskými štátmi s cieľom zaviesť dobrovoľnícku prácu ako pridanú hodnotu 
v podnikoch v kontexte profesionálnej podnikateľskej činnosti;

Or. el
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Mieczysław Edmund Janowski a 
Wojciech Roszkowski

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Odsek 12

12. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť zaviesť do práva Spoločenstva právny 
základ, podľa ktorého by boli dobrovoľnícke organizácie oslobodené od platby DPH 
z nákupu a darcovia by boli oslobodení od zdaňovania darov na účely súvisiace 
s dobrovoľníckou prácou;

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Maria Petre

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Odsek 12

12. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť zaviesť do práva Spoločenstva právny 
základ, podľa ktorého by boli dobrovoľnícke organizácie oslobodené od platby DPH 
z nákupu určeného na plnenie ich cieľov a na organizované projekty;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emmanouil Angelakas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Odsek 13a (nový)

13a. vyzýva členské štáty, aby zaviedli národné charty pre dobrovoľnícku činnosť 
zahŕňajúce sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie a výdavky dobrovoľníkov;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Petru Filip

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Odsek 15a (nový)

15a. žiada o rozvoj konkrétnych stratégií a programov na pomoc pri opätovnom 
oživovaní záujmu o dobrovoľnícku činnosť v krajinách bývalého komunistického 
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bloku, kde sa táto činnosť zvyčajne spájala s aktivitami povinného charakteru, ktoré 
riadili a na ktorých výkon dohliadali správne alebo politické mechanizmy, 
a o výraznejšiu osvetu v tejto súvislosti;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emmanouil Angelakas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Odsek 18

18. vyzýva príslušné miestne a regionálne zainteresované strany, dobrovoľnícke 
organizácie a médiá, aby občanom poskytovali náležité informácie o možnostiach 
dobrovoľníckej práce spolu s primeranou odbornou prípravou a osobitným dôrazom 
na zraniteľnejšie zložky spoločnosti (ľudia s osobitnými potrebami, nezamestnaní, 
migranti, dospievajúci atď.) a potreby vzdialených a/alebo nedostupných regiónov;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emmanouil Angelakas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Odsek 19

19. naliehavo vyzýva Komisiu, aby okrem plánu D pre dialóg, debatu a demokraciu 
rozbehla aj plán V pre zhodnocovanie, validáciu a zaistenie viditeľnosti 
dobrovoľníkov; odporúča zaviesť európsku databázu so všetkými údajmi 
o dobrovoľníckych organizáciách a ich osobitných charakteristikách a činnostiach;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Petru Filip

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Odsek 19a (nový)

19a. vyzýva všetky zainteresované strany, aby prijali primerané opatrenia na podporu 
zapájania sa dobrovoľníkov do verejných rozhodovacích procesov s cieľom zlepšiť 
účinnosť verejných inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávanie ich úloh na miestnej alebo 
ústrednej úrovni, vrátane organizácie volebného procesu;

Or. ro
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