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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je predlagala združitev nedavno vzpostavljene evropske solidarnostne 
enote za mlade s pobudo Prostovoljci EU za humanitarno pomoč/Evropska prostovoljska 
enota za humanitarno pomoč, ki je bila ustanovljena leta 2014 in temelji na členu 214 PDEU, 
ki daje pravno podlago za humanitarno pomoč. 

Pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč je bila oblikovana na podlagi zahteve iz 
Pogodbe in naj bi prispevala k zagotavljanju humanitarne pomoči glede na potrebe in za 
krepitev zmogljivosti in odpornosti ranljivih skupnosti oziroma skupnosti, ki so jih prizadele 
nesreče, v tretjih državah. Kljub svojemu potencialu v več pogledih je pobuda Prostovoljci 
EU za humanitarno pomoč zaživela zelo počasi, število prostovoljcev je bilo veliko manjše od 
tistega, kar je Komisija upala, vmesni ocenjevalci pa so ugotovili, da se partnerji v 
humanitarnem sektorju niso v potrebnem obsegu odločili za sodelovanje. Postopek obveznega 
potrjevanja organizacij, ki želijo sodelovati v pobudi, je dolgotrajen in obremenjujoč. Zato je 
število prostovoljcev doseglo znatno (vendar še vedno prenizko) raven šele leta 2017. Celoten 
potencial pobude je torej še vedno težko oceniti in je očitno neizkoriščen. 

Kljub temu se zdi, da večina deležnikov pozdravlja združitev pobude Prostovoljci EU za 
humanitarno pomoč z evropsko solidarnostno enoto, ki jo lahko dopolni, in sicer z 
zagotavljanjem prostovoljstva zunaj Unije s humanitarno usmeritvijo. Če bo ustrezno 
promovirana, bo lahko zagotovila pomembno odskočno desko za mlade, ki se zanimajo za 
poklicno pot v humanitarnem sektorju, in bo dragocena vstopna točka za prostovoljstvo in 
državljansko udejstvovanje ter bi lahko na splošno spodbudila zanimanje za globalne 
humanitarne izzive. 

Poleg tega bi moralo biti še vedno možno, da neprofitne humanitarne organizacije in izkušeni 
strokovnjaki izkoristijo možnosti usposabljanja in financiranja, če želijo sodelovati v novem 
programu. Pripravljavka mnenja zato priporoča, da se splošna zgornja starostna meja 30 let v 
okviru sklopa, ki temelji na pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, ne uporabi, da bi 
tako izkušenim posameznikom omogočili prostovoljno prispevanje k humanitarni pomoči, 
zlasti glede na to, da morda potrebujejo posebno usposabljanje pred napotitvijo. 

Kot je navedeno zgoraj, je akreditacija organizacij za sodelovanje v pobudi Prostovoljci EU 
za humanitarno pomoč zapletena in se je izkazala za veliko oviro pri doseganju večjega 
števila prostovoljcev. Zato je pomembno, da organizacijam, ki so že akreditirane, ni treba 
ponovno prestati podobnega postopka po začetku veljavnosti nove uredbe. Poleg tega je 
poenostavljen in nezapleten postopek za pridobitev novega znaka kakovosti za sodelujoče 
organizacije ključnega pomena. 

Naš odbor mora tudi zagotoviti, da bodo določbe o ukrepih v okviru Evropske prostovoljske 
enote za humanitarno pomoč (poglavje IV), za katere imamo izključno pristojnost, 
zagotavljale dopolnjevanje in skladnost z drugimi dejavnostmi EU na področju humanitarne 
pomoči in z evropskim soglasjem o humanitarni pomoči. Ta sklop prihodnjega programa je 
treba izvajati ob popolnem spoštovanju humanitarnih načel, vključen pa mora biti v na 
potrebah temelječo, usklajeno in učinkovito humanitarno pomoč. 
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V zvezi s tem pripravljavka mnenja meni, da je največji potencial v ukrepih, ki se 
osredotočajo na krepitev organizacijskih in lokalnih zmogljivosti, odpornost in ukrepe, ki 
povezujejo pomoč, rehabilitacijo in razvoj (LRRD), obravnavajo povezavo med 
humanitarnim delovanjem in razvojem, zmanjševanje tveganja nesreč in pripravljenost nanje 
ter na splošno ozaveščanje in obveščanje o humanitarnih potrebah in načelih.

V zvezi z določbami, za katere naš odbor deli pristojnosti z Odborom za kulturo v zvezi s tem 
zakonodajnim predlogom, menimo, da bi bilo treba na splošno več pozornosti nameniti 
trajnostnemu razvoju, načelu, da nihče ne bo zapostavljen, izkoreninjenju revščine, 
človekovim pravicam in enakosti spolov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da upošteva 
naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Glede na znatno povečanje 
humanitarnih kriz in izrednih razmer na 
svetovni ravni ter zaradi večjega 
spodbujanja solidarnosti in 
prepoznavnosti humanitarne pomoči med 
državljani Unije je treba razviti 
solidarnost med državami članicami in s 
tretjimi državami, ki so jih prizadele 
naravne nesreče ali nesreče, ki jih je 
povzročil človek.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (1b) Humanitarna pomoč temelji na 
načelih nepristranskosti, nevtralnosti in 
nediskriminacije, ki so vključena v 
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mednarodno humanitarno pravo in pravo 
Unije. Humanitarna pomoč zagotavlja 
odziv v izrednih razmerah, ki temelji na 
potrebah in katerega namen je ohranjanje 
življenj, preprečevanje in lajšanje 
človeškega trpljenja ter ohranjanje 
človekovega dostojanstva, pa tudi 
zagotavljanje zaščite ranljivim skupinam, 
ki so jih prizadele naravne nesreče ali 
nesreče, ki jih je povzročil človek. Bistveni 
elementi humanitarne pomoči je tudi 
zmanjševanje tveganja nesreč in 
pripravljenost na nesreče s krepitvijo 
zmogljivosti in odpornosti.

Predlog spremembe 3

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.

črtano

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom Evropska solidarnostna enota z 
dne 7. decembra 20161 poudarila, da je 

črtano
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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. 
__________________
1 Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij: Evropska solidarnostna enota 
(COM(2016) 942 final).

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (4a) Prostovoljstvo je konkreten in 
očiten izraz solidarnosti, ki posameznikom 
omogoča, da svoje znanje, veščine in čas 
namenijo družbi, lokalnim skupnostim ali 
soljudem, ne da bi od tega pričakovali 
denarno korist.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Pomemben izraz solidarnosti je 
pomoč ljudem in skupnostim zunaj Unije, 
ki se soočajo z nesrečami ali so posebej 
izpostavljene nesrečam in potrebujejo 
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humanitarno pomoč na podlagi temeljnih 
načel nevtralnosti, človečnosti, 
neodvisnosti in nepristranskosti. 
Finančne dodelitve bi morale odražati to 
načelo in omogočati udeležbo vsaj 5000 
prostovoljcev v podporo operacijam 
humanitarne pomoči.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Sodelujoči prostovoljci in 
organizacije, ki izvajajo dejavnosti 
Evropske prostovoljske enote za 
humanitarno pomoč, morajo spoštovati 
načela iz evropskega soglasja o 
humanitarni pomoči.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (4d) Prizadevati si je treba za dodatno 
razvijanje solidarnosti z žrtvami kriz in 
nesreč v tretjih državah, obenem pa tudi 
za povečanje ravni ozaveščenosti in 
prepoznavnosti humanitarne pomoči in 
prostovoljstva kot vseživljenjske dejavnosti 
med državljani Unije na splošno.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 e (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (4e) Unija in države članice so se 
zavezale k izvajanju agende za trajnostni 
razvoj do leta 2030 in ciljev trajnostnega 
razvoja, tako prek notranjih kot zunanjih 
ukrepov.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (4f) Svet je v svojih sklepih z dne 
19. maja 2017 o uresničevanju povezave 
med humanitarnim delovanjem in 
razvojem priznal potrebo po povečanju 
odpornosti z boljšim povezovanjem 
humanitarne pomoči in razvojnega 
sodelovanja ter po nadaljnji krepitvi 
operativnih povezav med medsebojno 
dopolnilnimi pristopi humanitarne 
pomoči, razvojnega sodelovanja in 
preprečevanja konfliktov. 

Predlog spremembe 11

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, 

(5) Mladi, tudi tisti iz ranljivih skupin 
in s slabšimi možnostmi, 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, kulturni, izobraževalni, družbeni, 
državljanski in poklicni razvoj, s čimer bi 
se izboljšala njihova zaposljivost. 
Navedene aktivnosti bi morale tudi 
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pripravnikov in delavcev. podpirati mobilnost mladih prostovoljcev, 
pripravnikov in delavcev.

Predlog spremembe 12

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.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (8a) Postopki dodeljevanja potrdil 
organizacijam, ki napotijo in sprejemajo 
prostovoljce, opravljeni v skladu z Uredbo 
(EU) št. 375/2014 Evropskega parlamenta 
in Sveta1a se v okviru novega programa 
evropske solidarnostne enote ne bi smeli 
podvajati, pri izvajanju te uredbe od 
leta 2021 dalje pa bi bilo treba priznati 
enakovrednost.
____________________
1a Uredba (EU) št. 375/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o 
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ustanovitvi Evropske prostovoljske enote 
za humanitarno pomoč (pobuda 
„Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“ 
) (UL L 122, 24.4.2014, str. 1). 

Predlog spremembe 14

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, 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, 
kulturnega, 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.

Predlog spremembe 15

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, 

(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 
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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.

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 
se udeležencem lahko ponudijo pred 
solidarnostno aktivnostjo, med njo in po 
njej.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Prostovoljske aktivnosti (znotraj in 
zunaj Unije) pomenijo bogato izkušnjo v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja, ki krepi osebni, družbeno-
izobraževalni in poklicni razvoj mladih ter 
njihovo aktivno državljanstvo in 
zaposljivost. Prostovoljske aktivnosti ne bi 
smele negativno vplivati na potencialno ali 
obstoječo plačano zaposlitev ali šteti kot 
nadomestilo zanjo. Komisija in države 
članice bi morale glede politik 
prostovoljstva na področju mladih 
sodelovati prek odprte metode 

(11) Prostovoljske aktivnosti (znotraj in 
zunaj Unije) pomenijo bogato izkušnjo v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja, ki krepi osebni, kulturni, 
družbeno-izobraževalni in poklicni razvoj 
sodelujočih, občutek odgovornosti ter 
njihovo aktivno državljanstvo in 
zaposljivost. Prostovoljske aktivnosti ne bi 
smele negativno vplivati na potencialno ali 
obstoječo plačano zaposlitev ali šteti kot 
nadomestilo zanjo. Cilj prostovoljskih 
dejavnosti v okviru programa evropske 
solidarnostne enote bi moral biti tudi 
dopolnjevanje obstoječih lokalnih, 
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koordinacije. regionalnih in nacionalnih shem 
prostovoljstva, če so vzpostavljene. 
Komisija in države članice bi morale glede 
politik prostovoljstva na področju mladih 
sodelovati prek odprte metode 
koordinacije.

 

Predlog spremembe 17

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 pripravništev1 . 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 in zaposlitve na 
področjih, povezanih s solidarnostjo, lahko 
za mlade, tudi za invalide in tiste s 
slabšimi možnostmi, 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, tudi v okviru neprofitnih organizacij 
ter v socialnem in humanitarnem 
sektorju. Pripravništva v okviru evropske 
solidarnostne enote sledijo načelom 
kakovosti iz priporočila Sveta o okviru za 
kakovost pripravništev1 ter načelom iz 
Konvencije OZN o pravicah invalidov. 
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 
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solidarnostnih sektorjih.

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

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

Predlog spremembe 18

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 ter najbolj 
prikrajšanih v družbi. 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, da so še naprej 
dejavni državljani, bodisi kot prostovoljci 
ali zaposleni v združenjih ali pri 
ustanovitvi združenj, nevladnih organizacij 
ali drugih organov, dejavnih v 
solidarnostnem, neprofitnem in 
mladinskem sektorju.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (13a) Prostovoljci lahko prispevajo h 
krepitvi zmogljivosti Unije za 
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zagotavljanje humanitarne pomoči glede 
na potrebe in v skladu s humanitarnimi 
načeli ter prispevajo k povečanju 
uspešnosti humanitarnega sektorja, kadar 
so ustrezno izbrani, usposobljeni in 
pripravljeni za napotitev, s čimer je 
zagotovljeno, da imajo potrebne veščine in 
lahko pomagajo ljudem v stiski na najbolj 
učinkovit način, pod pogojem, da so 
deležni zadostne podpore na terenu in 
imajo zadosten nadzor. Zato je vloga 
visoko strokovnih, usposobljenih in 
izkušenih inštruktorjev in mentorjev na 
terenu izjemno pomembna za prispevanje 
k učinkovitosti humanitarnega odziva in 
podporo prostovoljcem.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Tudi nacionalne agencije bi 
morale spodbujati nekdanje prostovoljce, 
da postanejo ambasadorji evropske 
solidarnostne enote, da svoje izkušnje 
delijo prek mladinskih organizacij, 
izobraževalnih ustanov in delavnic. Kot 
ambasadorji bi sodelovali pri 
usposabljanju bodočih kandidatov in tako 
prispevali k spodbujanju programa. V ta 
namen bi morale nacionalne agencije 
prostovoljcem zagotavljati podporo.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (14b) Zagotavljanje uspešnega dela 
evropske solidarnostne enote zahteva 
večjo prepoznavnost in ozaveščenost ter 
nadaljnje spodbujanje možnosti 
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financiranja prek informacijskih kampanj 
(vključno z letnim informativnim dnevom 
evropske solidarnostne enote) in 
dinamičnih sredstev komuniciranja, z 
močnim poudarkom na družabnih 
medijih, ki zagotavljajo največjo možno 
ozaveščenost ciljnih skupin, tako 
posameznikov kot organizacij.

Predlog spremembe 22

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 kakovosti aktivnosti in drugih 
priložnosti v okviru evropske solidarnostne 
enote, zlasti tako, da se udeležencem 
ponudijo usposabljanje, jezikovna podpora 
(na spletu, če drugače ni mogoče), 
zavarovanje, upravna podpora in podpora 
po opravljeni aktivnosti ter ovrednotenje 
znanja, spretnosti in kompetenc, ki so jih 
pridobili s sodelovanjem v evropski 
solidarnostni enoti. Ustrezno 
usposabljanje, varnost in zaščita 
prostovoljcev so še naprej 
najpomembnejši, zato bi si bilo treba o 
njih redno izmenjevati informacije ter 
preverjati tveganje, zlasti kar zadeva 
Evropsko prostovoljsko enoto za 
humanitarno pomoč. Prostovoljcev se ne 
bi smelo napotiti na operacije, ki se 
izvajajo na območjih mednarodnih in 
nemednarodnih oboroženih spopadov. 
Ustrezno bi bilo treba upoštevati tudi 
varnost in interese otrok in drugih 
ranljivih oseb, ki pridejo v stik s 
prostovoljci. Vodilo pri aktivnostih, ki 
vključujejo neposreden stik z otroki, bi 
moralo biti načelo največje koristi za 
otroka, po potrebi pa bi bilo treba 
preverjati ozadje ali izvajati druge ukrepe 
za zagotavljanje varstva otrok.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Na vseh stopnjah dejavnosti 
evropske solidarnostne enote bi bilo treba 
v celoti spoštovati načela Unije o enakih 
možnostih in nediskriminaciji, vključno z 
opredelitvijo in izborom sodelujočih 
prostovoljcev in organizacij.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za zagotovitev učinka aktivnosti 
evropske solidarnostne enote na osebni, 
izobraževalni, družbeni, državljanski in 
poklicni razvoj udeležencev bi bilo treba 
ustrezno evidentirati in dokumentirati 
znanje, spretnosti in kompetence, ki so 
učni izidi zadevne aktivnosti, in sicer v 
skladu z nacionalnimi okoliščinami in 
posebnostmi, kot je priporočeno v 
Priporočilu Sveta z dne 20. decembra 2012 
o potrjevanju neformalnega in 
priložnostnega učenja22 .

(16) Za zagotovitev učinka aktivnosti 
evropske solidarnostne enote na osebni, 
izobraževalni, družbeni, kulturni, 
državljanski in poklicni razvoj udeležencev 
bi bilo treba ustrezno evidentirati in 
dokumentirati znanje, spretnosti in 
kompetence, ki so učni izidi zadevne 
aktivnosti, in sicer v skladu z nacionalnimi 
okoliščinami in posebnostmi, kot je 
priporočeno v Priporočilu Sveta z dne 
20. decembra 2012 o potrjevanju 
neformalnega in priložnostnega učenja22.

_________________ _________________
22 Priporočilo Sveta z dne 20. decembra 
2012 o potrjevanju neformalnega in 
priložnostnega učenja (UL C 398, 
22.12.2012, str. 1–5).

22 Priporočilo Sveta z dne 20. decembra 
2012 o potrjevanju neformalnega in 
priložnostnega učenja (UL C 398, 
22.12.2012, str. 1–5).
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (16a) Nacionalne agencije bi morale 
tudi spodbujati mlade prostovoljce, da 
postanejo ambasadorji programa evropske 
solidarnostne enote, da bi svoje izkušnje 
delili prek mrež za mlade, izobraževalnih 
ustanov in delavnic. Tudi nekdanji 
prostovoljci/ambasadorji bi lahko 
prispevali k usposabljanju prihodnjih 
kandidatov.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Znak kakovosti bi moral zagotoviti, 
da sodelujoče organizacije spoštujejo 
načela in zahteve evropske solidarnostne 
enote, kar zadeva njihove pravice in 
odgovornosti na vseh stopnjah 
solidarnostne aktivnosti. Pridobitev znaka 
kakovosti je predpogoj za sodelovanje, 
vendar ne bi smela avtomatično pomeniti 
financiranja v okviru evropske 
solidarnostne enote.

(17) Znak kakovosti bi moral zagotoviti, 
da sodelujoče organizacije spoštujejo 
vrednote, načela in cilje Unije ter načela 
in zahteve evropske solidarnostne enote, 
kar zadeva njihove pravice, varnosti in 
odgovornosti na vseh stopnjah 
solidarnostne aktivnosti. Pridobitev znaka 
kakovosti je predpogoj za sodelovanje, 
vendar ne bi smela avtomatično pomeniti 
financiranja v okviru evropske 
solidarnostne enote.

Predlog spremembe 27

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 

(18) Vsak subjekt, ki želi sodelovati v 
evropski solidarnostni enoti, bi moral ob 
izpolnjevanju ustreznih pogojev prejeti 
znak kakovosti. Postopek za podelitev 
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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.

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 ECHO. 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. Tako 
pri postopku za podelitev znaka kakovosti 
kot pri postopku ponovnega ocenjevanja 
bi bilo treba upravno breme čim bolj 
zmanjšati, da bi se zagotovil enak dostop 
in preprečilo, da bi to breme manjše 
organizacije odvračalo od sodelovanja.
______________________
1aUredba (EU) 2018/1475 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 
o določitvi pravnega okvira evropske 
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).
1b Uredba Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 
20. junija 1996 o humanitarni pomoči 
(UL L 163, 2.7.1996, str. 1).

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (20a) Da bi povečali preglednost 
postopka izvajanja in učinkovitost 
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programa evropske solidarnostne enote, bi 
se morala Komisija redno posvetovati s 
ključnimi deležniki, vključno s 
sodelujočimi organizacijami in drugimi 
ustreznimi organizacijami civilne družbe, 
tudi z mladinskimi mrežami in 
nacionalnimi sveti za mlade ter mrežami, 
ki zastopajo delodajalce in sindikate.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Portal evropske solidarnostne enote 
bi bilo treba stalno razvijati, da se 
zagotovita enostaven dostop do evropske 
solidarnostne enote in enotna vstopna točka 
za zainteresirane posameznike in 
organizacije, med drugim za registracijo, 
identifikacijo in usklajevanje profilov in 
priložnosti, mreženje in virtualne 
izmenjave, spletno usposabljanje, 
jezikovno podporo in podporo po 
opravljeni aktivnosti ter druge uporabne 
funkcije, ki se lahko pojavijo v prihodnosti.

(23) Portal evropske solidarnostne enote 
bi bilo treba stalno razvijati, da se 
zagotovita enostaven dostop do evropske 
solidarnostne enote za vse uporabnike v 
skladu z zahtevami o dostopnosti iz 
Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega 
parlamenta in sveta1a in enotna vstopna 
točka za zainteresirane posameznike in 
organizacije, med drugim za registracijo, 
identifikacijo in usklajevanje profilov in 
priložnosti, mreženje in virtualne 
izmenjave, spletno usposabljanje, 
jezikovno podporo in podporo po 
opravljeni aktivnosti (na spletu, če drugače 
ni mogoče) ter druge uporabne funkcije, ki 
se lahko pojavijo v prihodnosti.  V zvezi z 
napotitvami v podporo dejavnostim 
humanitarne pomoči in dolgim časovnim 
razmikom med prijavo in napotitvijo 
prostovoljca se udeleženci v dejavnostih 
humanitarne pomoči ne bi smeli soočati z 
dodatnimi ovirami v primerjavi z 
udeleženci na drugih področji.
_______________________
1a Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 
2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih 
aplikacij organov javnega sektorja 
(UL L 327, 2.12.2016, str. 1). 
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Predlog spremembe 30

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 35 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. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti enakosti spolov ter 
zato spodbujati in omogočati enako 
udeležbo žensk in moških.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Načela Unije o enakih možnostih 
in nediskriminaciji opominjajo, da bi bilo 
treba državljanom Unije in osebam, ki v 
Uniji prebivajo dlje časa, ne glede na 
njihove kvalifikacije ali starost omogočiti, 
da sodelujejo kot aktivni državljani. Glede 
na posebne izzive humanitarne dejavnosti 
bi morali biti udeleženci pobude 
Prostovoljci EU za humanitarno pomoč 
stari najmanj 18 let in lahko predstavljajo 
zelo različne profile in generacije, katerih 
znanja in spretnosti so pomembni za 
uspešno izvajanje humanitarnih operacij.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti zagotavljanju, da so aktivnosti, ki 
jih podpira evropska solidarnostna enota, 
dostopne vsem mladim, zlasti najbolj 
prikrajšanim. Uvesti bi bilo treba posebne 
ukrepe za spodbujanje socialnega 
vključevanja in udeležbe prikrajšanih 
mladih ter upoštevanje omejitev zaradi 
oddaljenosti številnih podeželskih območij 
in najbolj oddaljenih regij Unije ter 
čezmorskih držav in ozemelj. Podobno bi 
si sodelujoče države morale prizadevati za 
sprejetje vseh primernih ukrepov za 
odstranitev pravnih in upravnih ovir za 
nemoteno delovanje evropske 
solidarnostne enote. To bi moralo rešiti 
upravna vprašanja, ki otežujejo 
pridobivanje vizumov in dovoljenj za 
prebivanje ter izdajo evropske kartice 
zdravstvenega zavarovanja pri čezmejnih 
aktivnostih znotraj Evropske unije, kadar je 
to mogoče in brez poseganja v schengenski 
pravni red ter pravo Unije o vstopu in 
prebivanju državljanov tretjih držav.

(28) Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti zagotavljanju, da so aktivnosti, ki 
jih podpira evropska solidarnostna enota, 
dostopne vsem mladim, zlasti najbolj 
prikrajšanim in ranljivim, tudi invalidom. 
Uvesti bi bilo treba posebne ukrepe za 
spodbujanje socialnega vključevanja, 
usposabljanja in udeležbe prikrajšanih 
mladih ter upoštevanje omejitev zaradi 
oddaljenosti številnih podeželskih območij 
in najbolj oddaljenih regij Unije ter 
čezmorskih držav in ozemelj. Podobno bi 
si sodelujoče države morale prizadevati za 
sprejetje vseh primernih ukrepov za 
odstranitev pravnih in upravnih ovir za 
nemoteno delovanje evropske 
solidarnostne enote. To bi moralo rešiti 
upravna vprašanja, ki otežujejo 
pridobivanje vizumov in dovoljenj za 
prebivanje ter izdajo evropske kartice 
zdravstvenega zavarovanja pri čezmejnih 
aktivnostih znotraj Evropske unije, kadar je 
to mogoče in brez poseganja v schengenski 
pravni red ter pravo Unije o vstopu in 
prebivanju državljanov tretjih držav.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (28a) Posebno pozornost in podporo bi 
bilo treba nameniti zmogljivosti 
partnerskih organizacij gostiteljic v tretjih 
državah in potrebi po vključevanju 
prostovoljskih aktivnosti v lokalni okvir 
ter omogočanju interakcije prostovoljcev z 
lokalnimi humanitarnimi akterji, 
gostiteljsko skupnostjo in civilno družbo.
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) V skladu s sporočilom Komisije o 
trdnejšem in prenovljenem strateškem 
partnerstvu z najbolj oddaljenimi regijami 
Unije1 bi moral program upoštevati 
poseben položaj teh regij. Sprejeti bodo 
ukrepi za povečanje udeležbe najbolj 
oddaljenih regij v vseh ukrepih. Taki 
ukrepi se bodo redno spremljali in 
ocenjevali. 

(35) V skladu s sporočilom Komisije o 
trdnejšem in prenovljenem strateškem 
partnerstvu z najbolj oddaljenimi regijami 
Unije1 moral program upoštevati poseben 
položaj in potrebe teh regij, zlasti razvoj 
političnih, ekonomskih in socialnih 
razmer, vključno s stopnjo brezposelnosti 
mladih, da bi se na kar najbolj učinkovit 
in preprost način zagotovilo boljše 
sodelovanje. Sprejeti bodo ukrepi za 
povečanje udeležbe najbolj oddaljenih regij 
v vseh ukrepih. Taki ukrepi se bodo redno 
spremljali in ocenjevali. 

__________________ __________________
1 Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru 
regij in Evropski investicijski banki z 
naslovom Trdnejše in prenovljeno 
strateško partnerstvo z najbolj oddaljenimi 
regijami EU (COM(2017) 623 final).

1 Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru 
regij in Evropski investicijski banki z 
naslovom Trdnejše in prenovljeno 
strateško partnerstvo z najbolj oddaljenimi 
regijami EU (COM(2017)0623).

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Za boljše doseganje ciljev 
programa bi morale Komisija, države 
članice in nacionalne agencije po možnosti 
tesno sodelovati v partnerstvu z nevladnimi 
organizacijami, mladinskimi 
organizacijami in lokalnimi 
zainteresiranimi stranmi, ki imajo 
strokovno znanje s področja solidarnostih 
ukrepov.

(39) Za boljše doseganje ciljev 
programa bi morale Komisija, države 
članice in nacionalne agencije po možnosti 
tesno sodelovati v partnerstvu z 
nacionalnimi vladami, nevladnimi 
organizacijami, mladinskimi 
organizacijami, zasebnim sektorjem in 
lokalnimi deležniki, ki imajo strokovno 
znanje s področja solidarnostih ukrepov, v 
skladu z obstoječimi nacionalnimi in 
regionalnimi prostovoljskimi programi.
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Da se v vsaki sodelujoči državi 
zagotovita dobro finančno poslovodenje in 
pravna varnost, bi moral vsak nacionalni 
organ imenovati neodvisno revizijsko telo. 
Kadar je to mogoče, bi neodvisno 
revizijsko telo zaradi čim večje 
učinkovitosti lahko bilo isto neodvisno 
revizijsko telo, kot je imenovano za ukrepe 
iz poglavja III [nove uredbe o programu 
Erasmus].

(42) Da se v vsaki sodelujoči državi 
zagotovita dobro finančno poslovodenje, 
optimizacija stroškov in pravna varnost, bi 
moral vsak nacionalni organ imenovati 
neodvisno revizijsko telo. Kadar je to 
mogoče, bi neodvisno revizijsko telo zaradi 
čim večje učinkovitosti lahko bilo isto 
neodvisno revizijsko telo, kot je 
imenovano za ukrepe iz poglavja III [nove 
uredbe o programu Erasmus].

Predlog spremembe 37

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 
enostavno dostopno, visokokakovostno, 
vključujočo in ustrezno financirano 
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;

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
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Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „registrirani kandidat“ pomeni 
posameznika v starosti med 17 in 30 let, ki 
se je registriral na portalu evropske 
solidarnostne enote, s čimer je izrazil 
interes za vključitev v solidarnostno 
aktivnost, vendar v taki aktivnosti še ne 
sodeluje;

(2) „registrirani kandidat“ pomeni 
posameznika, ki se je registriral na portalu 
evropske solidarnostne enote, s čimer je 
izrazil interes za vključitev v solidarnostno 
aktivnost, vendar v taki aktivnosti še ne 
sodeluje; 

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „udeleženec“ pomeni posameznika 
v starosti med 18 in 30 let, ki se je 
registriral na portalu evropske 
solidarnostne enote in sodeluje v 
solidarnostni aktivnosti v okviru evropske 
solidarnostne enote;

(3) „udeleženec“ pomeni posameznika, 
ki se je registriral na portalu evropske 
solidarnostne enote in sodeluje v 
solidarnostni aktivnosti v okviru evropske 
solidarnostne enote; za aktivnosti, ki niso 
aktivnosti iz poglavja IV, so udeleženci 
stari med 18 in 35 let;

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „mladi z manj priložnostmi“ 
pomenijo mlade, ki se srečujejo z ovirami, 
ki jim iz ekonomskih, socialnih, kulturnih, 
geografskih ali zdravstvenih razlogov ali 
razlogov, kot so invalidnost in učne težave, 
preprečujejo dejanski dostop do 
priložnosti v okviru programa;

(4) „mladi z manj priložnostmi“ 
pomenijo mlade, ki se srečujejo z ovirami, 
zaradi katerih imajo brez dodatne ali 
posebej prilagojene podpore otežen 
dejanski dostop do priložnosti v okviru 
programa iz ekonomskih, socialnih, 
kulturnih, geografskih ali zdravstvenih 
razlogov ali razlogov, kot so učne težave 
in invalidnost, vključno z dolgotrajnimi 
telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali 
senzornimi okvarami, kakor jih priznava 
Konvencija OZN o pravicah invalidov;
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Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „prostovoljstvo“ pomeni 
solidarnostno aktivnost, ki se opravlja kot 
neplačana prostovoljska aktivnost in traja 
do 12 mesecev;

(6) „prostovoljstvo“ pomeni 
solidarnostno aktivnost, ki se opravlja kot 
neplačana prostovoljska aktivnost in traja 
do 12 mesecev ter posameznikom 
omogoča, da svoje znanje, veščine in čas 
namenijo družbi, skupnosti ali delu s 
soljudmi, ne da bi od tega pričakovali 
denarno korist;

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 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;

(7) „pripravništvo“ pomeni plačano 
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, 
ter vključuje učenje;

Predlog spremembe 43

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 

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 
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izzivov na terenu, pri čemer se poseben 
poudarek namenja spodbujanju socialnega 
vključevanja.

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, s pomočjo v izrednih 
razmerah v nestabilnih državah in v 
državah, kjer so prenehali spopadi, pri 
čemer se poseben poudarek namenja 
spodbujanju socialnega vključevanja.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Specifični cilj programa je mladim, 
vključno s tistimi z manj priložnostmi, 
zagotoviti lahko dostopne priložnosti za 
udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih 
v Evropi in zunaj nje, pri tem pa omogočiti 
krepitev in ustrezno vrednotenje njihovih 
kompetenc ter podpirati njihovo 
zaposljivost in prehod na trg dela.

2. Specifični cilj programa je mladim, 
vključno z invalidi in tistimi z manj 
priložnostmi, zagotoviti lahko dostopne 
priložnosti za udejstvovanje v 
solidarnostnih aktivnostih v Evropi in 
zunaj nje, pri tem pa omogočiti krepitev in 
ustrezno vrednotenje njihove medkulturne 
ozaveščenosti, njihovih poklicnih in 
državljanskih kompetenc ter podpirati 
njihovo zaposljivost in prehod na trg dela.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sodelovanje mladih v solidarnostnih 
aktivnostih za reševanje družbenih izzivov 
iz člena 6;

(a) sodelovanje mladih v solidarnostnih 
aktivnostih za reševanje družbenih izzivov 
in prizadevanje za uresničevanje ciljev 
trajnostnega razvoja iz člena 6;

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sodelovanje mladih v solidarnostnih 
aktivnostih, povezanih s humanitarno 
pomočjo (Evropska prostovoljska enota za 
humanitarno pomoč), iz člena 10.

(b) sodelovanje mladih, pa tudi 
izkušenih ljudi v solidarnostnih 
aktivnostih, povezanih s humanitarno 
pomočjo (Evropska prostovoljska enota za 
humanitarno pomoč), iz člena 10 ter v 
aktivnostih v Uniji in zunaj nje, 
namenjenih krepitvi zmogljivosti 
organizacij gostiteljic za humanitarno 
pomoč v tretjih državah iz člena 11.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Letni program dela, sprejet v 
skladu s členom 18, vsebuje seznam 
aktivnosti, ki lahko škodujejo 
udeležencem, upravičencem in družbi ali 
so za udeležence neprimerne, zato se ne 
izvajajo v okviru programa ali pa so zanje 
potrebni posebno usposabljanje, 
preverjanje ozadja ali drugi ukrepi.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) okrepiti zmogljivosti sodelujočih 
organizacij za nudenje kakovostnih 
projektov vse večjemu številu udeležencev 
evropske solidarnostne enote;

(a) okrepiti zmogljivosti sodelujočih 
organizacij in njihovih lokalnih partnerjev 
za sodelovanje ter za nudenje kakovostnih 
projektov vse večjemu številu udeležencev 
evropske solidarnostne enote;

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) privabiti nove sodelujoče, in sicer 
tako mlade ljudi kot sodelujoče 
organizacije;

(b) privabiti nove sodelujoče, in sicer 
tako mlade ljudi kot tiste, ki imajo nekaj 
izkušenj v okviru pobude Prostovoljci EU 
za humanitarno pomoč, in sodelujoče 
organizacije;

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vzpostavitev, vzdrževanje in 
posodabljanje portala evropske 
solidarnostne enote ter drugih zadevnih 
spletnih storitev pa tudi potrebnih 
podpornih sistemov IT in spletnih orodij.

(d) vzpostavitev, vzdrževanje in 
posodabljanje portala evropske 
solidarnostne enote ter drugih zadevnih 
spletnih storitev, pa tudi potrebnih 
podpornih sistemov IT in spletnih orodij, v 
skladu z zahtevami glede dostopnosti iz 
Direktive (EU) 2016/2102.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ukrepi, ki se izvajajo pod sklopom 
„Evropska prostovoljska enota za 
humanitarno pomoč“, prispevajo zlasti k 
zagotavljanju humanitarne pomoči na 
podlagi potreb, ki je namenjena ohranjanju 
življenj, preprečevanju in lajšanju 
človeškega trpljenja in ohranjanju 
človekovega dostojanstva, ter h krepitvi 
zmogljivosti in odpornosti ranljivih 
skupnosti ali skupnosti, ki so jih prizadele 
nesreče.

1. Ukrepi, ki se izvajajo pod sklopom 
„Evropska prostovoljska enota za 
humanitarno pomoč“, prispevajo zlasti k 
zagotavljanju humanitarne pomoči na 
podlagi potreb, namenjenih ohranjanju 
življenj, preprečevanju in lajšanju 
človeškega trpljenja in ohranjanju 
človekovega dostojanstva ob naravnih 
nesrečah in nesrečah, ki jih povzroči 
človek, h krepitvi zmogljivosti in 
odpornosti ranljivih ali občutljivih 
skupnosti ali skupnosti, ki so jih prizadele 
naravne nesreče ali nesreče, ki jih je 
povzročil človek, ter k omogočanju 
prehoda s humanitarnega odziva na 
dolgoročnejši trajnostni in vključujoči 



AD\1174686SL.docx 29/43 PE629.637v03-00

SL

razvoj.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi iz tega poglavja se izvajajo 
v skladu z načeli humanitarne pomoči, tj. 
načeli človečnosti, nevtralnosti, 
nepristranskosti in neodvisnosti.

2. Ukrepi iz tega poglavja se izvajajo 
v skladu z Evropskim soglasjem o 
humanitarni pomoči ter spodbujajo 
temeljna načela humanitarne pomoči, kot 
so človečnost, nevtralnost, nepristranskost 
in neodvisnost, hkrati pa se z njimi 
podkrepi trdna zavezanost Unije k 
pristopu, temelječem na potrebah, brez 
diskriminacije med prizadetimi skupinami 
ljudmi ali znotraj skupin ter ob 
spoštovanju mednarodnega prava.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 2a. Humanitarna pomoč Unije se 
zagotavlja v razmerah, v katerih se lahko 
uporabljajo tudi drugi instrumenti, 
povezani z razvojnim sodelovanjem, 
kriznim upravljanjem in civilno zaščito. 
Evropska prostovoljska enota za 
humanitarno pomoč deluje tako, da je 
njeno delo skladno z drugimi dejavnostmi 
in jih dopolnjuje ter da ne prihaja do 
prekrivanja z drugimi politikami in 
instrumenti Unije, politiko razvojnega 
sodelovanja ter mehanizmom Unije na 
področju civilne zaščite.
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Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 2b. Zaradi spodbujanja usklajenega 
mednarodnega odziva na humanitarne 
krize so ukrepi iz tega poglavja v skladu s 
tistimi, ki jih usklajuje Urad OZN za 
usklajevanje humanitarnih aktivnosti.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 2c. Evropska prostovoljska enota za 
humanitarno pomoč prispeva h krepitvi 
vidika enakosti spolov v humanitarni 
pomoči Unije ter spodbuja ustrezne 
humanitarne odzive na posebne potrebe 
žensk. Posebna pozornost se nameni 
sodelovanju z ženskimi skupinami in 
mrežami, da bi spodbudili sodelovanje in 
vodilno vlogo žensk pri zagotavljanju 
humanitarne pomoči in se oprli na 
njihove zmogljivosti in znanje za 
prispevanje k obnovi, izgradnji miru, 
zmanjšanju tveganja nesreč in večji 
odpornosti prizadetih skupnosti.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 2d. Posebni pogoji za napotitve se 
določijo v tesnem posvetovanju z 
organizacijami gostiteljicami, in sicer s 
pogodbo med organizacijami 
pošiljateljicami in Evropsko prostovoljsko 
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enoto za humanitarno pomoč, vključno s 
pravicami in obveznostmi, trajanjem in 
lokacijo napotitve ter nalogami.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – točka -a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) solidarnostnimi projekti iz člena 9;

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Na podlagi predhodne ocene 
potreb v tretjih državah ta uredba podpira 
ukrepe, namenjene krepitvi zmogljivosti 
humanitarne pomoči, da se povečata 
pripravljenost in odziv na humanitarne 
krize na lokalni ravni ter zagotovi, da ima 
prostovoljno delo učinkovit in trajnostni 
učinek na terenu, vključno z:
(a) obvladovanjem tveganja za naravne 
nesreče, pripravljenostjo in odzivanjem na 
nesreče, mentorstvom in usposabljanjem 
na področju upravljanja prostovoljnega 
dela ter na drugih relevantnih področjih 
za osebje in prostovoljce iz organizacij 
gostiteljic;
(b) izmenjavo najboljših praks, tehnično 
pomočjo, programi za tesno sodelovanje 
ter izmenjavo osebja in prostovoljcev, 
ustvarjanjem mrež in drugimi 
relevantnimi ukrepi.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Komisija nadaljuje, vzdržuje in 
posodablja zbirko podatkov prostovoljcev 
EU za humanitarno pomoč, ureja dostop 
do nje in njeno uporabo, tudi glede 
razpoložljivosti in primernosti 
prostovoljcev v okviru pobude Prostovoljci 
EU za humanitarno pomoč, kar omogoča 
nadaljnjo udeležbo prostovoljcev, ki se 
vrnejo v EU. Obdelava osebnih podatkov v 
zbirki podatkov ali zanjo se po potrebi 
opravi v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta1a in 
Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega 
parlamenta in Sveta1b.
____________________
1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
1b Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 
2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov v institucijah, organih, 
uradih in agencijah Unije in o prostem 
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa 
št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, 
str. 39). 

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prostovoljstvo v podporo 
operacijam humanitarne pomoči iz 
člena 4(1)(a) zajema razsežnost učenja in 
usposabljanja, ne nadomešča 
pripravništev ali zaposlitev in temelji na 

1. Prostovoljstvo v podporo 
operacijam humanitarne pomoči iz 
člena 4(1)(a) vključuje ustrezno učenje in 
usposabljanje pred napotitvijo, 
prilagojeno projektom, v katere bodo 



AD\1174686SL.docx 33/43 PE629.637v03-00

SL

pisnem dogovoru o prostovoljskem delu. vključeni mladi, z ustreznim poudarkom 
na načelih humanitarne pomoči iz člena 
10(2), vključno z načelom neškodovanja, 
ter ne nadomešča pripravništva ali 
zaposlitve in temelji na pisnem dogovoru o 
prostovoljnem delu.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pobuda Prostovoljci EU za 
humanitarno pomoč spodbuja sodelovanje 
lokalnih prostovoljcev iz tretjih držav.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prostovoljstvo v okviru tega sklopa 
se lahko opravlja le v tretjih državah:

2. Prostovoljstvo v okviru tega sklopa 
se lahko opravlja le:

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 2a. Na podlagi predhodne ocene 
potreb organizacij pošiljateljic in 
organizacij gostiteljic ter drugih ustreznih 
akterjev v tretjih državah Evropska 
prostovoljska enota za humanitarno 
pomoč podpira ukrepe, katerih namen je:
(a) krepitev zmogljivosti organizacij 
gostiteljic za humanitarno pomoč v tretjih 
državah, da se okrepita lokalna 
pripravljenost in odziv na humanitarne 
krize ter zagotovi učinkovit in trajnosten 
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učinek dela Evropske prostovoljske enote 
za humanitarno pomoč na terenu, z 
obvladovanjem tveganja nesreč, 
pripravljenostjo in odzivanjem na nesreče, 
prehodom s humanitarnega odziva na 
trajnostni lokalni razvoj, mentorstvom in 
usposabljanjem na področju upravljanja 
prostovoljnega dela;
(b) izmenjava primerov dobre prakse, 
tehnična pomoč, programi tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja ter 
izmenjava osebja in prostovoljcev.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Ocena stopnje tveganja v zvezi z 
varnostjo prostovoljcev je prednostna 
naloga, zlasti v državah ali na območjih, 
ki veljajo za nestabilna ali kjer obstajajo 
neposredna tveganja.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Komunikacijske kampanje o 
evropski solidarnostni enoti, ki se 
nanašajo na pobudo Prostovoljci EU za 
humanitarno pomoč, se izvajajo predvsem 
na ozemlju Unije in se osredotočajo na 
delo prostovoljcev in humanitarnih 
delavcev v okviru načel humanitarne 
pomoči, kot so človečnost, neodvisnost, 
nevtralnost in nepristranskost, na katerih 
temeljijo njihovi ukrepi.
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Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2d. Prostovoljstvo rešuje dejanske 
potrebe in zapolnjuje vrzeli, ki jih na 
lokalni ravni določijo gostiteljske 
organizacije.

 Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
Identifikacija in izbor kandidatov za 

prostovoljce
1. Komisija na podlagi predhodne ocene 
potreb v tretjih državah prepozna in izbere 
kandidate za prostovoljce za usposabljanje 
v sodelovanju z nacionalnimi agencijami 
in organizacijami gostiteljicami.
2. Identifikacija in izbor kandidatov za 
prostovoljce potekata skladno s členom 14 
ter ob spoštovanju načel nediskriminacije, 
enakosti spolov in enakih možnosti.
3. Starostne omejitve iz členov 2 in 15 ne 
veljajo za prostovoljstvo v podporo 
operacijam humanitarne pomoči iz tega 
člena.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11b
Usposabljanje kandidatov za prostovoljce
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1. Komisija na podlagi obstoječih 
programov in postopkov pripravi program 
usposabljanja, s katerim se kandidati 
pripravijo za prostovoljce v podporo in 
dopolnitev ukrepov humanitarne pomoči.
2. Kandidati za prostovoljce, ki so bili 
identificirani in izbrani v skladu s 
postopkom za prijavo, so upravičeni do 
udeležbe v programu usposabljanja, ki ga 
izvajajo kvalificirane organizacije. Obseg 
in vsebina posameznega usposabljanja, ki 
ga mora opraviti vsak kandidat za 
prostovoljca, se določita po posvetovanju s 
certificirano gostiteljsko organizacijo 
glede na potrebe, ob upoštevanju 
predhodnih izkušenj kandidata za 
prostovoljca in predvidenega mesta za 
opravljanje prostovoljstva.
3. Program usposabljanja vključuje oceno 
pripravljenosti kandidatov za prostovoljce 
za napotitev na izvajanje nalog v podporo 
in dopolnitev ukrepov humanitarne 
pomoči v tretjih državah ter za odzivanje 
na lokalne potrebe.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 a
Razčlenitev proračunskih sredstev, 
namenjenih aktivnostim iz členov 7, 8, 9 
in 11
Okvirna razčlenitev proračunskih 
sredstev, namenjenih aktivnostim iz 
členov 7, 8, 9 in 11, je naslednja:
(a) za prostovoljstvo v solidarnostnih 
aktivnostih in solidarnostnih projektih iz 
členov 7 in 9: 85 %,
(b) za pripravništvo in zaposlitve iz 
člena 8: najmanj 7,5 %, 
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(c) za prostovoljstvo v podporo operacijam 
humanitarne pomoči iz člena 11: najmanj 
7,5 %. 

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. S programom se lahko zagotovi 
financiranje v kateri koli obliki iz finančne 
uredbe, zlasti v obliki nepovratnih sredstev, 
nagrad in javnih naročil.

2. S programom se lahko zagotovi 
financiranje v kateri koli obliki iz finančne 
uredbe, zlasti v obliki nepovratnih sredstev, 
nagrad in javnih naročil. Za poenostavitev 
zahtev za upravičence se čim več 
uporabljajo pavšalni zneski, stroški na 
enoto in pavšalno financiranje.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mladi v starosti od 17 do 30 let, ki so 
pripravljeni sodelovati v evropski 
solidarnosti enoti, se registrirajo na portalu 
evropske solidarnostne enote. Ob začetku 
prostovoljstva, pripravništva, zaposlitve ali 
solidarnostnega projekta pa je mlada 
oseba stara vsaj 18 let in ni starejša od 30 
let.

1. Posamezniki, ki zakonito prebivajo 
v sodelujoči državi ali imajo državljanstvo 
Unije in so pripravljeni sodelovati v 
evropski solidarnosti enoti, se registrirajo 
na portalu evropske solidarnostne enote. 
Ob začetku prostovoljstva je mlada oseba 
stara vsaj 18 let in ni starejša od 35 let.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Te starostne omejitve ne veljajo za 
ukrepe v okviru Evropske prostovoljske 
enote za humanitarno pomoč iz 
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Poglavja IV.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 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 javni ali zasebni subjekti 
in mednarodne organizacije, če so prejeli 
znak kakovosti evropske solidarnostne 
enote. Organizacije, ki že imajo 
certificirano oznako v okviru pobude 
Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, 
in pogodbenice okvirnega sporazuma o 
partnerstvu med nevladnimi 
organizacijami in generalnim 
direktoratom Komisije za evropsko civilno 
zaščito in evropske operacije humanitarne 
pomoči, so lahko upravičene do 
poenostavljenega postopka za pridobitev 
oznake, ki jo zahteva novi program.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na podlagi ocene se subjektu lahko 
podeli znak kakovosti evropske 
solidarnostne enote. Pridobljeni znak se 
redno ponovno oceni in se lahko odvzame.

3. Na podlagi ocene se subjektu lahko 
podeli znak kakovosti evropske 
solidarnostne enote. Pridobljeni znak se 
redno ali na zahtevo udeležencev ponovno 
oceni in se lahko odvzame. Posebna 
pozornost se nameni preprečevanju 
podvajanja dela.
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Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Sodelujoče organizacije imajo 
lahko v okviru evropske solidarnostne 
enote naslednje vloge: 
(a) v gostiteljski vlogi – izvajajo 
aktivnosti v zvezi s sprejemanjem 
udeležencev, kar vključuje tudi 
organizacijo aktivnosti, pripravo učnih 
programov, svetovanje in podporo 
udeležencem med solidarnostno 
aktivnostjo ter zagotavljanje povratnih 
informacij in priznanj udeležencem po 
končani aktivnosti, kakor je ustrezno.
(b) v podporni vlogi – izvajajo 
aktivnosti v zvezi s pošiljanjem in pripravo 
udeležencev pred odhodom, med 
solidarnostno aktivnostjo in po njej, kar 
vključuje pogovor z udeleženci, priznanje 
udeležencem za dosežene učne rezultate 
ter spodbujanje udeležencev k 
nadaljevanju prostovoljnega dela po 
vrnitvi domov.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 3a. Ustrezno spremljanje in poročanje 
vključujeta redno posvetovanje z 
nacionalnimi agencijami in sodelujočimi 
organizacijami ter z ustreznimi 
organizacijami civilne družbe in 
mladinskimi mrežami, da bi se izvajanje 
programa po potrebi izboljšalo.

Predlog spremembe 77
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Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija za mrežo nacionalnih 
agencij in skupaj z njo organizira redne 
sestanke in usposabljanja, da bi 
zagotovila skladno izvajanje aktivnosti 
evropske solidarnostne enote v vseh 
sodelujočih državah. Komisija prav tako 
povabi obstoječe mreže na ravni Unije, ki 
se nanašajo na aktivnosti v okviru 
programa, socialne partnerje in mreže, ki 
zastopajo mlade in prostovoljce. Komisija 
se redno posvetuje s ključnimi deležniki, 
tudi s sodelujočimi organizacijami, o 
izvajanju aktivnosti evropske 
solidarnostne enote.

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi evropske solidarnostne 
enote so skladni tudi z zadevnimi 
politikami, programi in instrumenti na 
nacionalni ravni v sodelujočih državah ter 
jih dopolnjujejo. Komisija, nacionalni 
organi in nacionalne agencije si v ta namen 
izmenjujejo informacije o obstoječih 
nacionalnih shemah in prednostnih 
nalogah, povezanih s solidarnostjo in 
mladimi, na eni strani ter ukrepih v okviru 
evropske solidarnostne enote na drugi 
strani, da bi se oprli na relevantne dobre 
prakse ter dosegli uspešnost in 
učinkovitost.

2. Ukrepi evropske solidarnostne 
enote so skladni tudi z zadevnimi 
politikami, programi in instrumenti na 
nacionalni ravni v sodelujočih državah ter 
jih dopolnjujejo, da se tudi s strani 
sodelujočih držav zagotovi občutek 
odgovornosti. Komisija, nacionalni organi 
in nacionalne agencije si v ta namen 
izmenjujejo informacije o obstoječih 
nacionalnih shemah in prednostnih 
nalogah, povezanih s solidarnostjo, 
mladimi in humanitarnimi potrebami na 
eni strani ter ukrepih v okviru evropske 
solidarnostne enote na drugi strani, da bi se 
oprli na relevantne dobre prakse ter dosegli 
uspešnost in učinkovitost.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
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Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ukrepi evropske solidarnostne 
enote v tretjih državah iz člena 11 so 
skladni predvsem z drugimi področji 
zunanjega delovanja Unije, zlasti s politiko 
humanitarne pomoči, politiko razvojnega 
sodelovanja, širitveno politiko, sosedsko 
politiko in mehanizmom Unije na področju 
civilne zaščite, ter jih dopolnjujejo.

3. Ukrepi evropske solidarnostne 
enote v tretjih državah iz člena 11 so 
skladni predvsem z drugimi področji 
zunanjega delovanja Unije, zlasti s politiko 
humanitarne pomoči, politiko razvojnega 
sodelovanja, varnostno in širitveno 
politiko, sosedsko politiko in mehanizmom 
Unije na področju civilne zaščite, ter jih 
dopolnjujejo.
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