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4.4.2017 B8-0238/3 

Predlog spremembe  3 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju vprašanja Komisiji 

o evropski solidarnostni enoti (O-

000020/2017 – B8-xxxx/2017), 

– ob upoštevanju vprašanja Komisiji 

o evropski solidarnostni enoti (O-

000020/2017 – B8-xxxx/2017 in O-

0022/2017 – B8-xxxx/2017)), 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/4 

Predlog spremembe  4 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju svoje resolucije z 

dne 17. julija 2014 o zaposlovanju 

mladih1, 

 _____________ 

1UL C 224, 21.6.2011, str. 19.
 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/5 

Predlog spremembe  5 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 5 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju svoje resolucije z 

dne 16. januarja 2013 o jamstvu za 

mlade1,  

________________ 

1 UL C 440, 30.12.2015, str. 67. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/6 

Predlog spremembe  6 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju Uredbe (EU) 

št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 17. decembra 2013 o 

Evropskem socialnem skladu in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 

št. 1081/20061, 

________________ 

1 UL L 347, 20.12.2013, str. 470. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/7 

Predlog spremembe  7 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 9 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju Uredbe (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/ES1,  

________________ 

1 UL L 347, 20.12.2013, str. 50. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/8 

Predlog spremembe  8 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker mora vzpostavitev evropske 

solidarnostne enote temeljiti na skupnih 

vrednotah EU, kot so opredeljene v 

Pogodbah in v Listini EU o temeljnih 

pravicah; ker bi moral biti cilj evropske 

solidarnostne enote krepitev občutka 

pripadnosti skupnosti, solidarnosti in 

socialne odgovornosti v Evropi, hkrati pa 

zagotavljati take izkušnje s 

prostovoljstvom, ki bodo ljudem dale 

smisel in jih opolnomočile;  

E. ker mora vzpostavitev evropske 

solidarnostne enote temeljiti na skupnih 

vrednotah EU, kot so opredeljene v 

Pogodbah in v Listini EU o temeljnih 

pravicah; ker bi moral biti cilj evropske 

solidarnostne enote krepitev občutka 

pripadnosti skupnosti, solidarnosti in 

socialne odgovornosti v Evropi, hkrati pa 

zagotavljati take izkušnje s 

prostovoljstvom, delom, pripravništvom in 

vajeništvom, ki bodo ljudem dale smisel in 

jih opolnomočile;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/9 

Predlog spremembe  9 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. priznava, da sta vidik učenja, 

vključno z neformalnim in priložnostnim 

učenjem, ter učinek na posamezne 

prostovoljce pomembna elementa, hkrati 

pa je trdno prepričan, da mora biti glavni 

cilj evropske solidarnostne enote ustvariti 

pozitiven učinek na celotno skupnost kot 

jasen izraz solidarnosti in družbene 

odgovornosti;  

3. priznava, da sta vidik učenja, 

vključno z neformalnim in priložnostnim 

učenjem, ter učinek na posamezne 

prostovoljce, mlade delavce, pripravnike 

ali vajence pomembna elementa, hkrati pa 

je trdno prepričan, da mora biti glavni cilj 

evropske solidarnostne enote ustvariti 

pozitiven učinek na upravičence do 

projektov in ukrepov ter na širšo skupnost 

kot jasen izraz solidarnosti in družbene 

odgovornosti;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/10 

Predlog spremembe  10 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. je zelo zaskrbljen zaradi namere 

Komisije, da bo pobudo o evropski 

solidarnostni enoti v začetni fazi izvajala z 

vključitvijo v obstoječe programe, zlasti 

izobraževalne in kulturne programe, kot sta 

Erasmus+ in Evropa za državljane, ne da bi 

zagotovila zadostno jasnost o natančnih 

finančnih in človeških virih, ki bodo 

namenjeni za evropsko solidarnostno 

enoto; opozarja, da Parlament kot 

sozakonodajalec pri pripravi programov 

EU in proračunski organ nasprotuje 

prerazporeditvi sredstev iz prednostnih 

programov, pogosto pa ni zadostnih 

sredstev za financiranje osnovnih 

dejavnosti in financiranje novih političnih 

pobud;  

6. je zelo zaskrbljen zaradi namere 

Komisije, da bo pobudo o evropski 

solidarnostni enoti v začetni fazi izvajala z 

vključitvijo v obstoječe programe in 

pobude, zlasti izobraževalne in kulturne 

programe, kot sta Erasmus+ in Evropa za 

državljane, jamstvo za mlade in Program 

Evropske Unije za zaposlovanje in 

socialne inovacije, ne da bi zagotovila 

zadostno jasnost o natančnih finančnih in 

človeških virih, ki bodo namenjeni za 

evropsko solidarnostno enoto; opozarja, da 

Parlament kot sozakonodajalec pri pripravi 

programov EU in proračunski organ 

nasprotuje prerazporeditvi sredstev iz 

prednostnih programov, pogosto pa ni 

zadostnih sredstev za financiranje osnovnih 

dejavnosti in financiranje novih političnih 

pobud;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/11 

Predlog spremembe  11 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poziva Komisijo, naj v svojem 

prihodnjem zakonodajnem predlogu o 

evropski solidarnostni enoti vključi jasen 

opis proračunskih ureditev, ki bodo 

omogočile njeno učinkovito delovanje; 

poudarja, da financiranje evropske 

solidarnostne enote ne sme negativno 

vplivati na obstoječe programe, kot sta 

Evropa za državljane in Erasmus+, in ne 

sme izkrivljati delovanja obstoječih 

uspešnih orodij, kot je Evropska 

prostovoljna služba;  

7. poziva Komisijo, naj v svojem 

prihodnjem zakonodajnem predlogu o 

evropski solidarnostni enoti vključi jasen 

opis proračunskih ureditev, ki bodo 

omogočile njeno učinkovito delovanje; 

poudarja, da financiranje evropske 

solidarnostne enote ne sme negativno 

vplivati na obstoječe programe, namenjene 

mladim, in pobudam, kot so Evropa za 

državljane in Erasmus+, Program 

Evropske Unije za zaposlovanje in 

socialne inovacije ali jamstvo za mlade, in 

ne sme izkrivljati delovanja obstoječih 

uspešnih orodij, kot je Evropska 

prostovoljna služba;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/12 

Predlog spremembe  12 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Naslov 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Jasno razlikovanje med prostovoljstvom in 

zaposlitvijo 

Jasno razlikovanje med prostovoljstvom in 

zaposlitvijo ter kakovostne možnosti za 

mlade v sklopu poklicnih dejavnosti 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/13 

Predlog spremembe  13 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poziva Komisijo, naj pri izvajanju 

evropske solidarnostne enote jasno 

razlikuje med prostovoljskimi dejavnostmi 

in zaposlitvami ter tako prepreči 

morebitno nadomeščanje potencialno 

kakovostnih delovnih mest z neplačanim 

prostovoljnim delom; zato poudarja, da 

prostovoljske pobude ne bi smele biti 

upravičene do finančnih sredstev, ki so 

posebej namenjena za boj proti 

brezposelnosti mladih, kot je pobuda za 

zaposlovanje mladih;  

15. poziva Komisijo, naj pri izvajanju 

evropske solidarnostne enote jasno 

razlikuje med prostovoljskimi dejavnostmi 

in zaposlitvami, da bi ohranili temeljne 

razlike med prostovoljstvom in delom, kjer 

je poudarek predvsem na potrebah 

upravičencev ali potrebah udeležencev po 

usposabljanju in razvoju, da se prepreči 

nadomeščanje potencialno kakovostnih 

zaposlitev; zato poudarja, da prostovoljske 

pobude ne bi smele biti upravičene do 

finančnih sredstev, ki so posebej 

namenjena za boj proti brezposelnosti 

mladih, kot je pobuda za zaposlovanje 

mladih;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/14 

Predlog spremembe  14 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja, da bi morala biti 

poklicna veja osredotočeno na 

zagotavljanje kakovostnih delovnih mest, 

pripravništev in vajeništev v solidarnostnih 

neprofitnih in socialnih podjetjih v sektorju 

solidarnosti;  

17. poudarja, da bi moral biti sklop 

poklicnih dejavnosti osredotočen na 

zagotavljanje kakovostnih delovnih mest, 

pripravništev in vajeništev v solidarnostnih 

neprofitnih in socialnih podjetjih v sektorju 

solidarnosti, ki bodo resnično prispevala k 

solidarnosti v Evropi in bodo lahko 

zagotovila vzajemne koristi za udeležence 

v programu in delodajalce; opozarja na 

omejeno naravo in vire pobude za 

zaposlovanje mladih;  

Or. en 



 

AM\1122768SL.docx  PE598.578v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

4.4.2017 B8-0238/15 

Predlog spremembe  15 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poziva, naj gostiteljske organizacije 

sprejmejo listino kakovosti, ki vključuje 

dogovorjene cilje, načela in standarde, 

kakršni so določeni v Evropski listini 

kakovosti za prakse in vajeništvo; spodbuja 

primerljivost, priznavanje in potrjevanje 

tako pridobljenih znanj, spretnosti in 

kompetenc, da bodo prispevale k trajnemu 

umeščanju mladih na trg dela; poudarja, da 

bodo jasni standardi pomagali spremljati 

izvajanje evropske solidarnostne enote;  

19. poziva, naj gostiteljske organizacije 

sprejmejo listino kakovosti, ki vključuje 

dogovorjene cilje, načela in standarde, 

kakršni so določeni v Evropski listini 

kakovosti za prakse in vajeništvo1; 

spodbuja organizacije gostiteljice, naj 

vnaprej opišejo znanja, spretnosti in 

kompetence, ki naj bi jih pridobili med 

izkušnjo; poziva k primerljivosti, 

priznavanju in potrjevanju znanj, 

spretnosti in kompetenc, pridobljenih med 

izkušnjo, kot to zahteva priporočilo Sveta 

z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju 

neformalnega in priložnostnega učenja 2, 

da bodo prispevale k trajnostni vključitvi 

mladih na trg dela; poudarja, da bodo jasni 

standardi pomagali spremljati izvajanje 

evropske solidarnostne enote;  

________________ 

1http://www.youthforum.org/assets/2014/04/intern

ship_charter_EN.pdf 
2 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:

C:2012:398:0001:0005:SL:PDF. 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:SL:PDF
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4.4.2017 B8-0238/16 

Predlog spremembe  16 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poudarja, da je treba mladim 

prostovoljcem zagotoviti ustrezno finančno 

nadomestilo, zdravstveno zavarovanje, 

usposabljanje in mentorstvo; poudarja, da 

bi bilo treba poskrbeti za spremljanje 

njihovega dela in okolja glede na posebne 

naloge, ki bi jih morali izpolnjevati za 

prostovoljsko prakso v okviru evropske 

solidarnostne enote; 

20. poudarja, da je treba mladim 

prostovoljcem zagotoviti ustrezno finančno 

nadomestilo, mladim delavcem pa 

ustrezno plačilo in zdravstveno 

zavarovanje, usposabljanje in mentorstvo; 

poudarja, da bi bilo treba poskrbeti za 

spremljanje njihovega dela in okolja glede 

na posebne naloge, ki bi jih morali 

izpolnjevati za prostovoljstvo ali delovno 

prakso v okviru evropske solidarnostne 

enote; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/17 

Predlog spremembe  17 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  20a. ponovno poziva države članice, naj 

politike zaposlovanja mladih povežejo s 

kakovostnimi in trajnostnimi pogodbami o 

zaposlitvi, da bi se postavili po robu 

čedalje večji prekarnosti zaposlitev in 

podzaposlenosti; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/18 

Predlog spremembe  18 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  20b. poziva Komisijo in države članice, 

naj sprejmejo takšne pristop do mladih in 

zaposlovanja, ki temelji na pravicah; 

poudarja, da ne sme biti ogroženo 

kakovostno delo za mlade in da morajo 

biti pri teh prizadevanjih osrednjega 

pomena temeljni delovni standardi in 

drugi standardi, povezani s kakovostjo 

dela, kot so delovni čas, socialna varnost 

ter varnost in zdravje pri delu; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0238/19 

Predlog spremembe  19 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  20c. poziva Komisijo in države članice, 

naj mladim iz prikrajšanih okolij ali s 

posebnimi potrebami zagotovijo popoln 

dostop do evropske solidarnostne enote; 

zato poudarja, da bi bilo treba dodeliti 

poseben proračun za kritje dodatnih 

stroškov osebne pomoči ali dodatne 

podpore mlademu, ki jo potrebuje; meni, 

da bi bilo treba evropsko solidarnostno 

enoto videti kot primer dobre prakse na 

tem področju; 

Or. en 
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Predlog spremembe  20 

Jean Lambert 

v imenu skupine Verts/ALE 

Petra Kammerevert, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė 

v imenu skupine S&D 

Tania González Peñas 

 

Predlog resolucije B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

o evropski solidarnostni enoti 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. opozarja Komisijo, da je treba pred 

oblikovanjem besedila zakonodajnega 

predloga zagotoviti primerne pogoje za 

ustrezno posvetovanje s ključnimi 

deležniki, kot so mladinske organizacije, 

evropski socialni partnerji, prostovoljske 

organizacije in države članice; poudarja, da 

bi morali biti ti deležniki redno vključeni v 

izvajanje pobude in po potrebi njeno 

spremljanje;  

22. opozarja Komisijo, da je treba pred 

oblikovanjem besedila zakonodajnega 

predloga zagotoviti primerne pogoje za 

ustrezno posvetovanje s ključnimi 

deležniki, kot so mladinske organizacije, 

evropski socialni partnerji, prostovoljske 

organizacije, sindikati in države članice; 

poudarja, da bi morali biti ti deležniki 

redno vključeni v izvajanje pobude in po 

potrebi njeno spremljanje, da bi zagotovili 

njeno pravilno izvajanje, kakovost 

napotitev in trajnost njenih rezultatov;  

Or. en 

 

 


