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6.3.2019 A8-0079/160

Predlog spremembe 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V govoru o stanju v Uniji z 
dne 14. septembra 2016 je bila poudarjena 
potreba po vlaganju v mlade in napovedana 
ustanovitev evropske solidarnostne enote 
(v nadaljnjem besedilu: program), da bi se 
za mlade po vsej Uniji ustvarile priložnosti, 
da pomembno prispevajo k družbi, 
pokažejo solidarnost in razvijajo svoje 
spretnosti, pri čemer ne bodo pridobili 
samo delovnih izkušenj, temveč tudi 
neprecenljive človeške izkušnje.

(2) V govoru o stanju v Uniji z 
dne 14. septembra 2016 je bila poudarjena 
potreba po vlaganju v mlade in napovedana 
ustanovitev evropske solidarnostne enote 
(v nadaljnjem besedilu: program), da bi se 
za mlade po vsej Uniji ustvarile priložnosti, 
da pomembno prispevajo k družbi, 
pokažejo solidarnost in razvijajo svoje 
spretnosti, pri čemer bodo pridobili 
neprecenljive človeške izkušnje.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/161

Predlog spremembe 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je v svojem sporočilu 
„Evropska solidarnostna enota“ z dne 7. 
decembra 201618 poudarila, da je treba 
okrepiti temelje solidarnostnega dela po 
vsej Evropi, mladim ponuditi več 
kakovostnejših priložnosti za solidarnostne 
aktivnosti na različnih področjih ter 
podpirati nacionalne in lokalne akterje v 
njihovih prizadevanjih za spopadanje z 
različnimi izzivi in krizami. Z navedenim 
sporočilom se je začela prva faza evropske 
solidarnostne enote, v kateri so se mladim 
po vsej Uniji priložnosti za prostovoljstvo, 
pripravništvo ali zaposlitev omogočale iz 
različnih programov EU.

(3) Komisija je v svojem sporočilu 
„Evropska solidarnostna enota“ z dne 7. 
decembra 201618 poudarila, da je treba 
okrepiti temelje solidarnostnega dela po 
vsej Evropi, mladim ponuditi več 
kakovostnejših priložnosti za solidarnostne 
aktivnosti na različnih področjih ter 
podpirati nacionalne in lokalne akterje v 
njihovih prizadevanjih za spopadanje z 
različnimi izzivi in krizami. Z navedenim 
sporočilom se je začela prva faza evropske 
solidarnostne enote, v kateri so se mladim 
po vsej Uniji priložnosti za prostovoljstvo, 
pripravništvo ali zaposlitev omogočale iz 
različnih programov EU. Ob upoštevanju 
težav pri izvajanju ustreznih in preglednih 
zaščitnih ukrepov, s katerimi bi lahko 
preprečili zlorabo mladih delavcev ter 
prekarnost zaposlovanja na eni strani, na 
drugi strani pa nejasnosti in tveganja, do 
katerih prihaja, ker v istem programu 
soobstajajo altruistične in brezplačne 
dejavnosti, kot je prostovoljstvo, ter 
dejavnosti, ki se izvajajo proti plačilu, 
pripravništva in zaposlovanje ne bi smeli 
biti vključeni v področje delovanja 
evropske solidarnostne enote.

_________________ _________________
18 Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 

18 Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
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ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij: Evropska solidarnostna enota 
(COM(2016)0942).

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij: Evropska solidarnostna enota 
(COM(2016)0942).
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6.3.2019 A8-0079/162

Predlog spremembe 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Mladi bi morali imeti na voljo 
lahko dostopne priložnosti za 
udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, 
ki bi jim omogočile, da se angažirajo v 
korist skupnosti ter pridobijo koristne 
izkušnje, spretnosti in kompetence za 
osebni, izobraževalni, družbeni, 
državljanski in poklicni razvoj, s čimer bi 
se izboljšala njihova zaposljivost. 
Navedene aktivnosti bi morale tudi 
podpirati mobilnost mladih prostovoljcev, 
pripravnikov in delavcev.

(5) Mladi bi morali imeti na voljo 
lahko dostopne priložnosti za 
udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, 
ki bi jim omogočile, da se angažirajo v 
korist skupnosti ter pridobijo koristne 
izkušnje, spretnosti in kompetence za 
osebni, izobraževalni, družbeni, 
državljanski in poklicni razvoj, s čimer bi 
se izboljšala njihova zaposljivost. S temi 
aktivnostmi bi morali podpirati tudi 
mobilnost mladih prostovoljcev.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/163

Predlog spremembe 163
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Mladim bi bilo treba ponuditi 
visokokakovostne solidarnostne aktivnosti 
v smislu, da obravnavajo neizpolnjene 
družbene potrebe, prispevajo h krepitvi 
skupnosti, mladim nudijo priložnost 
pridobiti dragoceno znanje in kompetence, 
so mladim finančno dostopne ter se 
izvajajo v varnih in zdravih razmerah.

(6) Mladim bi bilo treba ponuditi 
visokokakovostne solidarnostne aktivnosti 
v smislu, da obravnavajo jasno 
opredeljene neizpolnjene družbene 
potrebe, prispevajo h krepitvi lokalnih 
skupnosti, mladim nudijo priložnost 
pridobiti dragoceno znanje in kompetence, 
so finančno vzdržne in dostopne za mlade 
ter se izvajajo v varnih in zdravih 
razmerah.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/164

Predlog spremembe 164
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropska solidarnostna enota je 
enotna vstopna točka za solidarnostne 
aktivnosti po vsej Uniji in zunaj nje. Treba 
bi bilo zagotoviti skladnost in 
dopolnjevanje z drugimi ustreznimi 
politikami in programi Unije. Evropska 
solidarnostna enota se opira na prednosti in 
sinergije predhodnih ter obstoječih 
programov, zlasti evropske prostovoljske 
službe19 in pobude Prostovoljci EU za 
humanitarno pomoč20. Prav tako 
dopolnjuje prizadevanja držav članic za 
podporo mladim in olajšanje njihovega 
prehoda iz izobraževanja v zaposlitev v 
okviru jamstva za mlade, in sicer z 
dodatnimi priložnostmi za vključitev na trg 
dela v obliki pripravništev ali zaposlitev na 
področjih, povezanih s solidarnostjo, v 
njihovih državah članicah ali v tujini. 
Zagotovljeno je tudi dopolnjevanje z 
obstoječimi mrežami na ravni Unije, ki so 
relevantne za aktivnosti v okviru evropske 
solidarnostne enote, kot sta evropska mreža 
javnih služb za zaposlovanje (EURES) in 
mreža Eurodesk. Poleg tega bi bilo treba 
zagotoviti dopolnjevanje med obstoječimi 
podobnimi shemami, zlasti nacionalnimi 
solidarnostnimi shemami in programi 
mobilnosti za mlade, ter evropsko 
solidarnostno enoto, in sicer na podlagi 
dobrih praks, kadar je to primerno.

(7) Evropska solidarnostna enota je 
enotna vstopna točka za solidarnostne 
aktivnosti po vsej Uniji in zunaj nje. Treba 
bi bilo zagotoviti skladnost in 
dopolnjevanje z drugimi ustreznimi 
politikami in programi Unije. Evropska 
solidarnostna enota se opira na prednosti in 
sinergije predhodnih ter obstoječih 
programov, zlasti evropske prostovoljske 
službe19 in pobude Prostovoljci EU za 
humanitarno pomoč20. Prav tako 
dopolnjuje prizadevanja držav članic za 
podporo mladim in olajšanje njihovega 
prehoda iz izobraževanja v zaposlitev v 
okviru jamstva za mlade, in sicer z 
dodatnimi priložnostmi na področjih, 
povezanih s solidarnostjo, v njihovih 
državah članicah ali v tujini. Zagotovljeno 
je tudi dopolnjevanje z obstoječimi 
mrežami na ravni Unije, ki so relevantne za 
aktivnosti v okviru evropske solidarnostne 
enote, kot sta evropska mreža javnih služb 
za zaposlovanje (EURES) in mreža 
Eurodesk. Poleg tega bi bilo treba 
zagotoviti dopolnjevanje med obstoječimi 
podobnimi shemami, zlasti nacionalnimi 
solidarnostnimi shemami in programi 
mobilnosti za mlade, ter evropsko 
solidarnostno enoto, in sicer na podlagi 
dobrih praks, kadar je to primerno.
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_________________ _________________
19 Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, 
program Unije za izobraževanje, 
usposabljanje, mladino in šport, ter o 
razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 
1720/2006/ES in 1298/2008/ES (UL L 
347, 20.12.2013, str. 50–73).

19 Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, 
program Unije za izobraževanje, 
usposabljanje, mladino in šport, ter o 
razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 
1720/2006/ES in 1298/2008/ES (UL L 
347, 20.12.2013, str. 50–73).

20 Uredba (EU) št. 375/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o 
ustanovitvi Evropske prostovoljske enote 
za humanitarno pomoč (pobuda 
„Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“ ) 
(UL L 122, 24.4.2014, str. 1–17).

20 Uredba (EU) št. 375/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o 
ustanovitvi Evropske prostovoljske enote 
za humanitarno pomoč (pobuda 
„Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“ ) 
(UL L 122, 24.4.2014, str. 1–17).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/165

Predlog spremembe 165
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Evropska solidarnostna enota 
mladim daje nove priložnosti za 
prostovoljstvo, pripravništvo ali zaposlitev 
na področjih, povezanih s solidarnostjo, ter 
oblikovanje in razvoj solidarnostnih 
projektov na lastno pobudo. Te priložnosti 
prispevajo k izboljšanju njihovega 
osebnega, izobraževalnega, družbenega, 
državljanskega in poklicnega razvoja. 
Evropska solidarnostna enota podpira tudi 
aktivnosti mreženja udeležencev in 
organizacij evropske solidarnostne enote 
ter ukrepe za zagotavljanje kakovosti 
podprtih aktivnosti in boljše ovrednotenje 
njihovih učnih izidov. S tem bo prispevala 
tudi k evropskemu sodelovanju, 
pomembnemu za mlade, in ozaveščanju o 
njegovem pozitivnem učinku.

(9) Evropska solidarnostna enota 
mladim daje nove priložnosti za 
prostovoljstvo na področjih, povezanih s 
solidarnostjo, ter za oblikovanje in 
razvijanje solidarnostnih projektov na 
lastno pobudo. Te priložnosti prispevajo k 
izboljšanju njihovega osebnega, 
izobraževalnega, družbenega, 
državljanskega in poklicnega razvoja. 
Evropska solidarnostna enota podpira tudi 
aktivnosti mreženja udeležencev in 
organizacij evropske solidarnostne enote 
ter ukrepe za zagotavljanje kakovosti 
podprtih aktivnosti in boljše ovrednotenje 
njihovih učnih izidov. S tem bo prispevala 
tudi k evropskemu sodelovanju, 
pomembnemu za mlade, in ozaveščanju o 
njegovem pozitivnem učinku. Glede na 
področje uporabe in namen programa bi 
morali sodelovanje v evropski 
solidarnostni enoti dovoliti le neprofitnim 
organizacijam.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/166

Predlog spremembe 166
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Te aktivnosti bi morale koristiti 
skupnostim in hkrati spodbujati osebni, 
izobraževalni, družbeni, državljanski in 
poklicni razvoj posameznikov, izvajajo pa 
se lahko v obliki prostovoljstva, 
pripravništev in zaposlitev, projektov ali 
aktivnosti mreženja na različnih področjih, 
kot so izobraževanje in usposabljanje, 
zaposlovanje, enakost spolov, podjetništvo 
(zlasti socialno), državljanstvo in 
demokratična udeležba, varstvo okolja in 
narave, podnebni ukrepi, preprečevanje 
nesreč, pripravljenost nanje in obnova po 
njih, kmetijstvo in razvoj podeželja, 
preskrba s hrano in neživilskimi izdelki, 
zdravje in dobro počutje, ustvarjalnost in 
kultura, telesna vzgoja in šport, socialna 
pomoč in varnost, sprejem in vključevanje 
državljanov tretjih držav, teritorialno 
sodelovanje in kohezija ter čezmejno 
sodelovanje. Takšne solidarnostne 
aktivnosti bi morale vključevati 
kakovostno razsežnost učenja in 
usposabljanja prek ustreznih aktivnosti, ki 
se udeležencem lahko ponudijo pred 
solidarnostno aktivnostjo, med njo in po 
njej.

(10) Te aktivnosti bi morale koristiti 
skupnostim in hkrati spodbujati osebni, 
izobraževalni, družbeni, državljanski in 
poklicni razvoj posameznikov, izvajajo pa 
se lahko v obliki prostovoljstva, projektov 
ali aktivnosti mreženja na različnih 
področjih, kot so izobraževanje in 
usposabljanje, zaposlovanje, enakost 
spolov, podjetništvo (zlasti socialno), 
državljanstvo in demokratična udeležba, 
varstvo okolja in narave, podnebni ukrepi, 
preprečevanje nesreč, pripravljenost nanje 
in obnova po njih, kmetijstvo in razvoj 
podeželja, preskrba s hrano in neživilskimi 
izdelki, zdravje in dobro počutje, 
ustvarjalnost in kultura, telesna vzgoja in 
šport, socialna pomoč in varnost, sprejem 
in vključevanje državljanov tretjih držav, 
teritorialno sodelovanje in kohezija ter 
čezmejno sodelovanje. Takšne 
solidarnostne aktivnosti bi morale 
vključevati kakovostno razsežnost učenja 
in usposabljanja prek ustreznih aktivnosti, 
ki se udeležencem lahko ponudijo pred 
solidarnostno aktivnostjo, med njo in po 
njej.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/167

Predlog spremembe 167
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pripravništva in zaposlitve na 
področjih, povezanih s solidarnostjo, 
lahko za mlade pomenijo dodatne 
priložnosti za vključitev na trg dela, hkrati 
pa prispevajo k reševanju ključnih 
družbenih izzivov. To lahko prispeva k 
spodbujanju zaposljivosti in 
produktivnosti mladih, hkrati pa olajša 
njihov prehod iz izobraževanja v 
zaposlitev, kar je ključno za povečanje 
njihovih možnosti na trgu dela. 
Pripravništva v okviru evropske 
solidarnostne enote sledijo načelom 
kakovosti iz priporočila Sveta o okviru za 
kakovost pripravništev21. Ponujena 
pripravništva in zaposlitve so odskočna 
deska za mlade pri vključevanju na trg 
dela, spremlja pa jih ustrezna podpora po 
opravljeni aktivnosti. Pripravništva in 
zaposlitve podpirajo ustrezni akterji na 
trgu dela, zlasti javne in zasebne službe za 
zaposlovanje, socialni partnerji ter 
gospodarske zbornice, plačila zanje pa 
zagotavlja sodelujoča organizacija. Kot 
sodelujoče organizacije bi se morali 
prijaviti za financiranje prek pristojnega 
izvajalskega organa evropske 
solidarnostne enote, da bi bili posredniki 
med mladimi udeleženci in delodajalci, ki 
nudijo pripravništva in zaposlitve v 
solidarnostnih sektorjih.

črtano
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_________________
21 Priporočilo Sveta z dne 15. marca 2018 
o evropskem okviru za kakovostna in 
učinkovita vajeništva (UL C 153, 
2.5.2018, str. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/168

Predlog spremembe 168
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Vsak subjekt, ki želi sodelovati v 
evropski solidarnostni enoti, bi moral ob 
izpolnjevanju ustreznih pogojev prejeti 
znak kakovosti. Postopek za podelitev 
znaka kakovosti bi morali izvajalski organi 
evropske solidarnostne enote izvajati 
stalno. Podeljeni znak kakovosti bi bilo 
treba redno ponovno oceniti in ga je 
mogoče odvzeti, če se med preverjanjem 
ugotovi, da pogoji, ki so vodili do 
podelitve znaka, niso več izpolnjeni.

(18) Vsak neprofitni subjekt, ki želi 
sodelovati v evropski solidarnostni enoti, 
bi moral ob izpolnjevanju ustreznih 
pogojev prejeti znak kakovosti. Postopek 
za podelitev znaka kakovosti bi morali 
izvajalski organi evropske solidarnostne 
enote izvajati stalno. Podeljeni znak 
kakovosti bi bilo treba redno ponovno 
oceniti in ga je mogoče odvzeti, če se med 
preverjanjem ugotovi, da pogoji, ki so 
vodili do podelitve znaka, niso več 
izpolnjeni.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/169

Predlog spremembe 169
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Subjekt, ki se želi prijaviti za 
financiranje, da bi nudil aktivnosti v okviru 
evropske solidarnostne enote, bi moral kot 
predpogoj najprej pridobiti znak kakovosti. 
Ta zahteva se ne uporablja za fizične 
osebe, ki se prijavijo za finančno podporo 
v imenu neformalnih skupin udeležencev 
evropske solidarnostne enote za njihove 
solidarnostne projekte.

(19) Subjekt, ki se želi prijaviti za 
financiranje, da bi nudil aktivnosti v okviru 
evropske solidarnostne enote, bi moral biti 
neprofitna organizacija in bi moral kot 
predpogoj najprej pridobiti znak kakovosti. 
Ta zahteva se ne uporablja za fizične 
osebe, ki se prijavijo za finančno podporo 
v imenu neformalnih skupin udeležencev 
evropske solidarnostne enote za njihove 
solidarnostne projekte.
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