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6.3.2019 A8-0079/187

Predlog spremembe 187
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
v imenu skupine GUE/NGL

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Evropska unija temelji na 
solidarnosti med državljani in med 
državami članicami. Ta skupna vrednota 
usmerja njene ukrepe in zagotavlja 
potrebno enotnost za reševanje sedanjih in 
prihodnjih družbenih izzivov, s katerimi so 
se mladi Evropejci pripravljeni spopadati 
z izražanjem solidarnosti v praksi.

(1) Razvite in demokratične družbe 
temeljijo na solidarnosti, ne le med 
državljani v določenih okoliščinah, temveč 
tudi med narodi in državami. To skupno 
vrednoto bi bilo treba negovati, zlasti 
glede na sedanje in prihodnje družbene 
izzive, s katerimi se bodo mladi lahko še 
naprej spopadali z izražanjem solidarnosti 
v praksi.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/188

Predlog spremembe 188
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
v imenu skupine GUE/NGL

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 ter s tem znanje in kompetence za 
osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski 
in poklicni razvoj. Navedene aktivnosti bi 
podpirale tudi večkulturno izmenjavo med 
mladimi prostovoljci.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/189

Predlog spremembe 189
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
v imenu skupine GUE/NGL

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Iniciativnost mladih je pomembna 
prednost za družbo in trg dela. Evropska 
solidarnostna enota prispeva k spodbujanju 
tega vidika tako, da mladim daje priložnost 
za oblikovanje in izvedbo lastnih projektov 
za reševanje specifičnih izzivov v korist 
njihovih lokalnih skupnosti. Navedeni 
projekti so priložnost za preskušanje 
zamisli in podpiranje mladih pri tem, da 
sami postanejo gonilna sila solidarnostnih 
ukrepov. Služijo tudi kot odskočna deska 
za nadaljnje udejstvovanje v solidarnostnih 
aktivnostih in so prvi korak pri 
spodbujanju udeležencev evropske 
solidarnostne enote k samozaposlitvi ali 
ustanovitvi združenj, nevladnih organizacij 
ali drugih organov, dejavnih v 
solidarnostnem, neprofitnem in 
mladinskem sektorju.

(13) Iniciativnost mladih je pomembna 
prednost za družbo in trg dela. Evropska 
solidarnostna enota prispeva k spodbujanju 
tega vidika tako, da mladim daje priložnost 
za oblikovanje in izvedbo lastnih projektov 
za reševanje specifičnih izzivov v korist 
njihovih lokalnih skupnosti. Navedeni 
projekti so priložnost za preskušanje 
zamisli in podpiranje mladih pri tem, da 
sami postanejo gonilna sila solidarnostnih 
ukrepov. Služijo tudi kot odskočna deska 
za nadaljnje udejstvovanje v solidarnostnih 
aktivnostih in so prvi korak pri 
spodbujanju udeležencev evropske 
solidarnostne enote k vse pogostejšemu 
udejstvovanju v dejavnostih združenj, 
nevladnih organizacij ali drugih organov, 
dejavnih v solidarnostnem, neprofitnem in 
mladinskem sektorju.

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/190

Predlog spremembe 190
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
v imenu skupine GUE/NGL

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Za doseganje večje učinkovitosti 
pri obveščanju širše javnosti in boljših 
sinergij med aktivnostmi obveščanja, ki se 
izvedejo na pobudo Komisije, bi morali 
viri, dodeljeni za obveščanje na podlagi te 
uredbe, prispevati tudi h kritju 
institucionalnega komuniciranja o 
političnih prednostnih nalogah Unije, če 
so te povezane s splošnim ciljem te 
uredbe.

črtano

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/191

Predlog spremembe 191
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
v imenu skupine GUE/NGL

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

Predlog uredbe
Člen 2(1) – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „pripravništvo“ pomeni 
solidarnostno aktivnost za obdobje od 
dveh do šest mesecev, ki se lahko enkrat 
podaljša do največ 12 mesecev, ponudi in 
plača pa jo sodelujoča organizacija, ki 
gosti udeleženca evropske solidarnostne 
enote;

črtano

Or. pt
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6.3.2019 A8-0079/192

Predlog spremembe 192
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Ángela 
Vallina, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Martina Michels, Paloma López 
Bermejo
v imenu skupine GUE/NGL

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

Predlog uredbe
Člen 16(1)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V evropski solidarnostni enoti 
lahko sodelujejo javni ali zasebni subjekti 
in mednarodne organizacije, če so prejeli 
znak kakovosti evropske solidarnostne 
enote.

1. V evropski solidarnostni enoti 
lahko sodelujejo neprofitni javni ali 
zasebni subjekti ali mednarodne 
organizacije, če so prejeli znak kakovosti 
evropske solidarnostne enote.

Or. pt


