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6.3.2019 A8-0079/193

Predlog spremembe 193
Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Kostas Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos), Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma 
López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza
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 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 in državljanski 
razvoj posameznikov, izvajajo pa se lahko 
v obliki prostovoljstva in pripravništev, ki 
potekajo pred solidarnostno aktivnostjo, 
projektov ali aktivnosti mreženja na 
različnih področjih, kot so formalno in 
neformalno izobraževanje ter priložnostno 
učenje, medkulturni dialog, socialno 
vključevanje, usposabljanje, enakost 
spolov, socialno podjetništvo, 
državljanstvo in demokratična udeležba, 
varstvo okolja in narave, podnebni ukrepi, 
preprečevanje nesreč, pripravljenost nanje 
in obnova po njih, socialno 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, zlasti migrantov in prosilcev za azil, 
teritorialno sodelovanje in kohezija ter 
čezmejno sodelovanje. Takšne 
solidarnostne aktivnosti bi morale 
vključevati trdno razsežnost 
izobraževanja, učenja in usposabljanja 
prek ustreznih aktivnosti, ki se 
udeležencem lahko ponudijo pred 
solidarnostno aktivnostjo, med njo in po 
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6.3.2019 A8-0079/194

Predlog spremembe 194
Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Kostas Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos), Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma 
López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza
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 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.

(12) Pripravništva v neprofitnem okviru 
na področjih, povezanih s solidarnostjo, 
lahko za mlade pomenijo dodatne 
priložnosti za odzivanje na ključne 
družbene izzive. Pripravništva v okviru 
evropske solidarnostne enote sledijo 
načelom kakovosti iz priporočila Sveta o 
okviru za kakovost pripravništev in 
načelom iz Konvencije OZN o pravicah 
invalidov, zlasti njenega člena 27. 
Pripravništva, ki potekajo pred 
solidarnostnimi aktivnostmi, predstavljajo 
odskočno desko za to, da lahko mladi 
pomembno prispevajo k družbi in 
pokažejo solidarnost, kompetence in 
znanje ter tako pridobijo neprecenljive 
življenjske izkušnje, kar je tudi ključno za 
razvoj aktivnega, angažiranega in 
solidarnega državljanstva Unije. 
Sodelujoče neprofitne organizacije bi se 
morale prijaviti za financiranje prek 
pristojnega izvajalskega organa evropske 
solidarnostne enote.
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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).
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6.3.2019 A8-0079/195

Predlog spremembe 195
Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Kostas Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos), Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma 
López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza
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 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti kakovosti aktivnosti in drugih 
priložnosti v okviru evropske solidarnostne 
enote, zlasti tako, da se udeležencem 
ponudijo usposabljanje, jezikovna podpora, 
zavarovanje, upravna podpora in podpora 
po opravljeni aktivnosti ter ovrednotenje 
znanja, spretnosti in kompetenc, ki so jih 
pridobili s sodelovanjem v evropski 
solidarnostni enoti. Varnost in zaščita 
prostovoljcev sta še naprej 
najpomembnejši, zato se prostovoljcev ne 
bi smelo napotiti na operacije, ki se 
izvajajo na območjih mednarodnih in 
nemednarodnih oboroženih spopadov.

(15) Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti zagotavljanju kakovosti in cilju 
vključevanja, ki naj bi ju dosegli prek 
aktivnosti in drugih priložnosti v okviru 
evropske solidarnostne enote, zlasti tako, 
da se udeležencem in prostovoljcem 
ponudijo ustrezno spletno ali nespletno 
usposabljanje, jezikovna podpora, 
primerna nastanitev, zavarovanje, 
socialna podpora, poenostavljeni upravni 
postopki in podpora pred opravljanjem 
solidarnostne aktivnosti in po njem ter 
ovrednotenje znanja, spretnosti in 
kompetenc, ki so jih pridobili s 
sodelovanjem v evropski solidarnostni 
enoti. Podporne ukrepe bi bilo treba 
razviti in ponuditi v sodelovanju z 
mladinskimi organizacijami in drugimi 
neprofitnimi organizacijami ter 
organizacijami civilne družbe, da bi 
izkoristili njihovo strokovno znanje na 
tem področju. Varnost in zaščita 
udeležencev in predvidenih upravičencev 
sta še sta še naprej najpomembnejši. Vse 
aktivnosti morajo biti v skladu z načelom 
neškodovanja. Udeleženci ne smejo biti 
napoteni na operacije, ki se izvajajo na 
območjih mednarodnih in nemednarodnih 
oboroženih spopadov, niti v objekte, ki so v 
nasprotju z mednarodnimi standardi na 
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področju človekovih pravic. Vodilo pri 
aktivnostih, ki vključujejo neposreden stik 
z otroki, bi moralo biti načelo otrokove 
koristi, po potrebi pa bi bilo treba preveriti 
preteklost udeležencev ali sprejeti druge 
ukrepe za zagotovitev zaščite otrok.
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6.3.2019 A8-0079/196

Predlog spremembe 196
Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Kostas Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos), Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma 
López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza
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 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Sodelujoče organizacije imajo 
lahko v okviru evropske solidarnostne 
enote več vlog. V gostiteljski vlogi bodo 
izvajale aktivnosti v zvezi s sprejemanjem 
udeležencev, kar vključuje tudi 
organizacijo aktivnosti ter po potrebi 
svetovanje in podporo udeležencem med 
solidarnostno aktivnostjo. V podporni vlogi 
bodo izvajale aktivnosti v zvezi s 
pošiljanjem in pripravo udeležencev pred 
odhodom, med solidarnostno aktivnostjo in 
po njej, kar vključuje usposabljanje in 
usmerjanje udeležencev k lokalnim 
organizacijam po končani aktivnosti.

(20) Sodelujoče neprofitne organizacije 
imajo lahko v okviru evropske 
solidarnostne enote več vlog. V gostiteljski 
vlogi bodo izvajale aktivnosti v zvezi s 
sprejemanjem udeležencev, kar vključuje 
tudi organizacijo aktivnosti, program 
izobraževanja in usposabljanja ter po 
potrebi svetovanje in podporo udeležencem 
med solidarnostno aktivnostjo. V podporni 
vlogi bodo izvajale aktivnosti v zvezi s 
pošiljanjem in pripravo udeležencev pred 
odhodom, vključno z dobrim programom 
izobraževanja in usposabljanja, med 
solidarnostno aktivnostjo in po njej, kar 
vključuje usposabljanje in usmerjanje 
udeležencev k lokalnim organizacijam po 
končani aktivnosti, da se povečajo 
priložnosti za dodatne izkušnje s področja 
solidarnosti. Sodelujoče neprofitne 
organizacije v okviru usklajevalne vloge 
vzpostavijo stik med organizacijami in 
olajšajo izmenjavo udeležencev v 
prostovoljski službi.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/197

Predlog spremembe 197
Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Kostas Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos), Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma 
López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza
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 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „solidarnostna aktivnost“ pomeni 
visokokakovostno začasno aktivnost, ki 
prispeva k doseganju ciljev evropske 
solidarnostne enote in se lahko izvaja v 
obliki prostovoljstva, pripravništev, 
zaposlitev, solidarnostnih projektov in 
aktivnosti mreženja na različnih področjih, 
vključno s tistimi iz odstavka 13, pri čemer 
zagotavlja evropsko dodano vrednost ter 
skladnost s predpisi o zdravju in varnosti;

(1) „solidarnostna aktivnost“ pomeni 
zlahka dostopno in vključujočo 
visokokakovostno začasno aktivnost v 
splošnem interesu v okviru struktur 
sodelujočih neprofitnih organizacij, ki je 
namenjena obravnavanju družbenih 
potreb v korist skupnosti, hkrati pa 
spodbuja posameznikov osebni, 
izobraževalni, družbeni, državljanski in 
poklicni razvoj, projekte ali aktivnosti 
mreženja na različnih področjih; 
solidarnostna aktivnost prispeva k 
doseganju ciljev evropske solidarnostne 
enote; solidarnostna aktivnost poteka v 
obliki prostovoljstva, pripravništev, 
zaposlitev, solidarnostnih projektov in 
aktivnosti mreženja na različnih področjih, 
vključno s tistimi iz odstavka 13, ter 
aktivnosti v skladu z mednarodnimi 
standardi na področju človekovih pravic 
in politiko Unije, kot so zavezanost 
končanju institucionalizacije otrok in 
invalidov ter sprejemu in vključevanju 
državljanov tretjih držav, zlasti migrantov 
in prosilcev za azil; za solidarnostno 
aktivnost je značilno, da je njeno trajanje 
določeno, značilni zanjo pa so tudi jasni 
cilji, vsebina, naloge, struktura in okvir; 
ponudijo se ustrezna finančna podpora ter 
pravna in socialna zaščita, da se 
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zagotovita evropska dodana vrednost ter 
skladnost z zdravstvenimi, varnostnimi in 
socialnimi standardi;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/198

Predlog spremembe 198
Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Kostas Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos), Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma 
López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza
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 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „sodelujoča organizacija“ pomeni 
kateri koli javni ali zasebni subjekt na 
lokalni, regionalni, nacionalni ali 
mednarodni ravni, ki mu je bil podeljen 
znak kakovosti evropske solidarnostne 
enote;

(5) „sodelujoča organizacija“ pomeni 
kateri koli javni ali zasebni neprofitni 
subjekt na lokalni, regionalni, nacionalni 
ali mednarodni ravni, ki izvaja aktivnost v 
splošnem interesu in ki mu je bil podeljen 
znak kakovosti evropske solidarnostne 
enote;

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/199

Predlog spremembe 199
Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Kostas Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos), Ángela Vallina, Tania González Peñas, Martina Michels, Paloma 
López Bermejo, Helmut Scholz, Eleonora Forenza
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 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) „prostovoljec“ pomeni osebo, ki se 
je registrirala na portalu evropske 
solidarnostne enote in po lastni volji 
izvaja aktivnosti v korist družbe; te 
aktivnosti so neprofitne narave in 
prispevajo k osebnemu razvoju 
prostovoljca, ki svoj čas in svojo energijo 
namenja splošnemu dobremu, ne da bi za 
to prejel finančno plačilo; prostovoljec v 
okviru evropske solidarnostne enote 
sodeluje v solidarnostni aktivnosti, ki jo 
nudi sodelujoča neprofitna organizacija, 
certificirana z znakom kakovosti; 
prostovoljcu se povrnejo stroški, 
neposredno povezani z njegovo 
aktivnostjo;

Or. en


