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8.3.2019 A8-0079/204

Predlog spremembe 204
Linda McAvan, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)
v imenu Odbora za razvoj

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 se odzivajo na neizpolnjene 
družbene potrebe, prispevajo h krepitvi 
skupnosti in zmogljivosti, mladim nudijo 
priložnost pridobiti dragoceno znanje in 
kompetence, so mladim finančno dostopne 
ter se izvajajo v varnih in zdravih 
razmerah, kjer bi bilo treba spodbujati 
dialog z lokalnimi in regionalnimi 
oblastmi in deležniki, da se zagotovi 
program, ki bo temeljil na potrebah, in 
spodbuja prostovoljstvo v partnerskih 
državah ter se solidarnostnim aktivnostim 
doda velika razvojna vrednost.
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8.3.2019 A8-0079/205

Predlog spremembe 205
Linda McAvan, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)
v imenu Odbora za razvoj

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, kulturni, 
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), krožno gospodarstvo, 
državljanstvo in demokratična udeležba, 
varstvo okolja in narave, podnebni ukrepi, 
preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, 
ki jih povzroči človek, in obnova po njih, 
zaščita ranljivih skupin, ki jih prizadenejo 
nesreče, odpornost, zmanjšanje revščine, 
prehranska varnost, 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 otrok brez spremstva, preprečevanje 
konfliktov, mir in sprava, človekove 
pravice, enakost spolov, teritorialno 
sodelovanje in kohezija ter čezmejno 
sodelovanje. Takšne solidarnostne 
aktivnosti bi morale vključevati 
kakovostno razsežnost učenja in 
usposabljanja prek ustreznih aktivnosti, ki 



AM\1179171SL.docx PE635.388v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

se udeležencem lahko ponudijo pred 
solidarnostno aktivnostjo, med njo in po 
njej.
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8.3.2019 A8-0079/206

Predlog spremembe 206
Linda McAvan, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)
v imenu Odbora za razvoj

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 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 
in v skladu z obstoječimi certifikacijskimi 
shemami. Postopek pridobivanja oznake bi 
bilo treba poenostaviti za organizacije, ki 
že imajo certifikat, zlasti v okviru sedanje 
sheme Prostovoljci EU za humanitarno 
pomoč, in za imetnike okvirnih 
sporazumov o partnerstvu generalnega 
direktorata Komisije za evropsko civilno 
zaščito in evropske operacije humanitarne 
pomoči. Pri tem postopku bi bilo treba 
ustrezno upoštevati podobne postopke, ki 
so se izvedli v skladu z Uredbo (EU) 
št. 375/2014 in Uredbo (EU) 2018/1475 
Evropskega parlamenta in Sveta1a ter 
Uredbo Sveta (ES) št. 1257/961b. 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. 

______________________
1aUredba (EU) 2018/1475 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 
o določitvi pravnega okvira evropske 
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solidarnostne enote ter o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1288/2013, Uredbe (EU) 
št. 1293/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU 
(UL L 250, 4.10.2018, str. 1).
1bUredba Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 
20. junija 1996 o humanitarni pomoči 
(UL L 163, 2.7.1996, str. 1).
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8.3.2019 A8-0079/207

Predlog spremembe 207
Linda McAvan, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)
v imenu Odbora za razvoj

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Evropska solidarnostna enota je 
namenjena mladim v starosti od 18 do 30 
let, za sodelovanje v njenih aktivnostih pa 
bi se morala zahtevati predhodna 
registracija na portalu evropske 
solidarnostne enote.

(27) Evropska solidarnostna enota je v 
prvi vrsti namenjena mladim v starosti od 
18 do 30 let, vendar je lahko zaradi potreb 
po humanitarni pomoči in okoliščin v 
tretjih državah zaželena udeležba starejših 
strokovnjakov. Za sodelovanje v njenih 
aktivnostih bi se morala zahtevati 
predhodna registracija na portalu evropske 
solidarnostne enote.
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8.3.2019 A8-0079/208

Predlog spremembe 208
Linda McAvan, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)
v imenu Odbora za razvoj

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

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj programa je spodbujati 
udejstvovanje mladih in organizacij v 
dostopnih in visokokakovostnih 
solidarnostnih aktivnostih, da se prispeva h 
krepitvi kohezije, solidarnosti in 
demokracije v Evropi in zunaj nje z 
reševanjem družbenih ter humanitarnih 
izzivov na terenu, pri čemer se poseben 
poudarek namenja spodbujanju socialnega 
vključevanja.

1. Splošni cilj programa je spodbujati 
udejstvovanje mladih in organizacij v 
dostopnih in visokokakovostnih 
solidarnostnih in neprofitnih aktivnostih, 
da se prispeva h krepitvi kohezije, 
solidarnosti, miru in demokracije v Uniji 
in zunaj nje, z napredovanjem pri 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, 
z reševanjem družbenih ter humanitarnih 
izzivov na terenu, zlasti z zmanjševanjem 
tveganj za naravne nesreče in nesreče, ki 
jih povzroči človek, izredne razmere v 
nestabilnih in pokonfliktnih državah, pri 
čemer se poseben poudarek namenja 
spodbujanju socialnega vključevanja.

Or. en


