
 

SENÁT 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

225. 

USNESENÍ SENÁTU 

z 8. schůze, konané dne 20. července 2017 

 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní 
rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) 
č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU /senátní tisk č. N 51/11/ 
 
 
 

Senát 
 
 
 
I.  

1. nesouhlasí 
s navrhovaným mechanismem financování Evropského sboru solidarity, neboť 
je toho názoru, že by sbor neměl snižovat finanční prostředky vyčleněné na již 
fungující nástroje (zejména Erasmus+), a proto požaduje, aby byl sbor 
financován především z vlastních finančních prostředků a ne jejich 
přesměrováním z jiných programů a fondů; 

2. navrhuje, 
v souladu s pozicí vlády, rozšíření geografického rámce sboru solidarity 
i na nečlenské státy, zejména na státy Východního partnerství a západního 
Balkánu, a to formou tzv. programových zemí, které jsou zapojeny do 
Evropské dobrovolné služby; zapojení nečlenských států formou bilaterálních 
dohod považuje za zbytečně komplikované; 

3. nepodporuje 
vyjmutí Evropské dobrovolné služby týkající se členských států z programu 
Erasmus+ a její zařazení do Evropského sboru solidarity, neboť se domnívá, že 
tímto krokem de facto dochází k zániku Evropské dobrovolné služby, což však 
nepovažuje za vhodné i s ohledem na její dlouholetou tradici; 

4. je toho názoru, 
že bude rovněž důležité jasně odlišit dobrovolnické aktivity a profesní 
umístění, aby nedocházelo k vytváření levné pracovní síly a nebyl tak 
pokroucen základní smysl Evropského sboru solidarity; 



 

 
II. 

1. žádá vládu, 
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, 
a o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody 
potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již 
předtím, pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat 
od postoje České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády; 
 

2. pověřuje 
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 

Jaromír Strnad v. r. 
ověřovatel Senátu 

 


