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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Solidarnost kot temelj Evropske unije je tudi ena od osnovnih vrednot Evropejcev. Ne 

pretiravamo, če rečemo, da zgodba o uspehu Evropske unije temelji na solidarnosti, saj lahko 

bistveno prispeva k zagotavljanju sočutja, vzajemne skrbi in pozitivnega medsebojnega 

vplivanja tako med narodi kot med posamezniki. Zato moramo to zamisel podpreti in utrditi v 

zavesti Evropejcev. 

Pripravljavec mnenja meni, da je evropska solidarnostna enota odlično orodje za doseganje 

tega cilja, zato je toplo pozdravil napoved o njeni vzpostavitvi v govoru o stanju v Uniji z dne 

14. septembra 2016, ki sta mu sledila sporočilo Komisije o evropski solidarnostni enoti z dne 

7. decembra 2016 in zakonodajni predlog z dne 1. junija 2017. Večje udejstvovanje mladih iz 

vseh evropskih držav v solidarnostnih aktivnostih lahko okrepi solidarnost in kohezijo po vsej 

Evropi ter prispeva k odzivanju na družbene izzive in zadosti neizpolnjenim potrebam v 

sodelujočih državah in regijah. Poleg tega bo to podprlo osebni in poklicni razvoj mladih, ki 

bodo pridobili dragocena znanja in spretnosti. 

Pripravljavec mnenja podpira vzpostavitev evropske solidarnostne enote, ki bo usmerjena v 

dve vrsti ukrepov: solidarnostne projekte in prostovoljsko solidarnostno delo na eni strani ter 

pripravništva in zaposlitve na drugi. Medtem ko mora biti prva vrsta ukrepov nedvomno 

temelj prihodnje evropske solidarnostne enote, je druga pomembna priložnost za mlade, da 

vstopijo na trg dela in si zagotovijo kakovostno zaposlitev. Zato pripravljavec mnenja 

predlaga, da se nekoliko spremeni okvirna razdelitev proračunskih sredstev za omenjeni vrsti 

ukrepov in poveča finančna podpora za pripravništva in zaposlitve na 30 %. 

Skupni znesek 341 500 000 EUR, rezerviran za izvajanje evropske solidarnostne enote do 

31. decembra 2020, bo omogočil vključitev 100 000 mladih v solidarnostne dejavnosti. 

Pripravljavec mnenja podpira predlog Komisije, da bi se ta znesek črpal iz različnih 

obstoječih programov EU, med drugim 35 000 000 EUR iz Evropskega socialnega sklada. 

Meni pa, da bi bilo treba glavni prispevek zagotoviti iz odobrenih proračunskih sredstev 

programa Erasmus+ za financiranje aktivnosti evropske prostovoljske službe, ki bi spadale na 

področje uporabe aktivnosti, podprtih v okviru te uredbe. 

Pripravljavec mnenja upa, da bo predlog temeljil na izkušnjah in dobri praksi, ki jih je razvila 

evropska prostovoljska služba, ter vzpostavil sinergijo in dopolnjevanje z drugimi skladi in 

programi EU, da bi se čim bolj izkoristil njegov potencial. 

Odbor za regionalni razvoj meni, da so ukrepi za poenostavitev izredno pomemben dejavnik 

pri izboljšanju učinkovitosti in povečanju uspešnosti projektov, ki se izvajajo s podporo 

proračuna EU. Zato je pripravljavec mnenja predlagal nekaj sprememb, ki upoštevajo to 

načelo in odpravljajo obremenitev upravičencev z nepotrebnimi zahtevami in formalnostmi.  

Pripravljavec mnenja tudi meni, da bo evropska solidarnostna enota zelo pozitivno vplivala 

tako na mlade, ki se bodo lahko udejstvovali, kot na regionalne in lokalne skupnosti. Zato si 

je zadal nalogo, da okrepi lokalno in regionalno razsežnost te uredbe. 
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da 

upošteva naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Evropska unija temelji na 

solidarnosti med državljani in med 

državami članicami. To je skupna 

vrednota, ki usmerja njene ukrepe in 

zagotavlja potrebno enotnost za reševanje 

sedanjih in prihodnjih družbenih izzivov, s 

katerimi so se mladi Evropejci pripravljeni 

spopadati z izražanjem solidarnosti v 

praksi. 

(1) Evropska unija temelji na 

solidarnosti med državljani in med 

državami članicami. To je skupna 

vrednota, ki usmerja njene ukrepe in 

zagotavlja potrebno enotnost za reševanje 

sedanjih in prihodnjih družbenih izzivov, s 

katerimi so se mladi Evropejci pripravljeni 

spopadati z izražanjem solidarnosti v 

praksi, ter spodbuja zanimanje mladih za 

skupni evropski projekt. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Komisija je v svojem sporočilu 

„Evropska solidarnostna enota“ z dne 7. 

decembra 201618 poudarila, da je treba 

okrepiti temelje solidarnostnega dela po 

vsej Evropi, mladim ponuditi več 

kakovostnejših priložnosti za solidarnostne 

aktivnosti na različnih področjih ter 

podpirati nacionalne, regionalne in lokalne 

akterje v njihovih prizadevanjih za 

spopadanje z različnimi izzivi in krizami. 

Komisija je začela prvo fazo evropskih 

solidarnostnih enot, v kateri se mladim po 

vsej EU zagotavljajo priložnosti za 

prostovoljstvo, pripravništvo ali zaposlitev 

prek različnih programov EU. Ne glede na 

to, ali se te aktivnosti izvajajo pred 

(3) Komisija je v svojem sporočilu 

„Evropska solidarnostna enota“ z dne 7. 

decembra 201618 poudarila, da je treba 

okrepiti temelje solidarnostnega dela po 

vsej Evropi, mladim ponuditi več 

kakovostnejših priložnosti za solidarnostne 

aktivnosti na različnih področjih ter 

podpirati nacionalne, regionalne in lokalne 

akterje v njihovih prizadevanjih za 

spopadanje z različnimi izzivi in krizami. 

Komisija je začela prvo fazo evropskih 

solidarnostnih enot, v kateri se mladim po 

vsej EU zagotavljajo priložnosti za 

prostovoljstvo, pripravništvo, sredstva za 

osebni razvoj ali zaposlitev prek različnih 

programov EU. Ne glede na to, ali se te 
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začetkom veljavnosti te uredbe ali po njem, 

bi se morali pri njih še naprej uporabljati 

pravila in pogoji ustreznih programov 

Unije, iz katerih so bile financirane v prvi 

fazi evropskih solidarnostnih enot. 

aktivnosti izvajajo pred začetkom 

veljavnosti te uredbe ali po njem, bi se 

morali pri njih še naprej uporabljati pravila 

in pogoji ustreznih programov Unije, iz 

katerih so bile financirane v prvi fazi 

evropske solidarnostne enote. 

_________________ _________________ 

18 Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij: Evropska solidarnostna enota, 

COM(2016) 942 final z dne 7. decembra 

2016. 

18 Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij: Evropska solidarnostna enota, 

COM(2016) 942 final z dne 7. decembra 

2016. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Mladi bi morali imeti na razpolago 

lahko dostopne priložnosti za 

udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, 

kar bi jim omogočilo izraziti zavzetost 

koristiti skupnosti ter pridobiti koristne 

izkušnje, spretnosti in kompetence za 

osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski 

in poklicni razvoj, s čimer bi se izboljšala 

njihova zaposljivost. Navedene aktivnosti 

bi podpirale tudi mobilnost mladih 

prostovoljcev, pripravnikov in delavcev. 

(4) Mladi bi morali imeti na razpolago 

lahko dostopne priložnosti za 

udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, 

kar bi jim omogočilo izraziti zavzetost 

koristiti skupnostim držav članic ter 

pridobiti koristne izkušnje, znanje, 

spretnosti in kompetence za osebni, 

izobrazbeni, družbeni, državljanski in 

poklicni razvoj, s čimer bi se izboljšala 

njihova zaposljivost. Navedene aktivnosti 

bi podpirale tudi mobilnost mladih 

prostovoljcev, pripravnikov in delavcev. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Mladim bi bilo treba ponuditi 

kakovostne solidarnostne aktivnosti, ki bi 

bile odziv na neizpolnjene družbene 

(5) Mladim bi bilo treba ponuditi 

kakovostne solidarnostne aktivnosti, ki bi 

upoštevale njihove spretnosti in bi bile 
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potrebe, prispevale h krepitvi skupnosti, 

mladim nudile priložnost pridobiti 

dragoceno znanje in kompetence, bile 

mladim finančno dostopne in se izvajale v 

varnih in zdravih razmerah. 

tesno povezane z razvojem družbe, torej bi 

morale biti odziv na ključne družbene 

izzive, morale bi prispevati h krepitvi 

lokalnih skupnosti in socialne kohezije, 

mladim nuditi priložnost pridobiti 

dragoceno znanje, spretnosti in 

kompetence, biti mladim finančno 

dostopne in se izvajati v varnih in zdravih 

razmerah. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Evropske solidarnostne enote bi 

postale enotna vstopna točka za 

solidarnostne aktivnosti po vsej Uniji. 

Treba bi bilo zagotoviti, da je navedeni 

okvir skladen z drugimi ustreznimi 

politikami in programi Unije ter da jih 

dopolnjuje. Evropske solidarnostne enote 

bi se morale opirati na prednosti in 

sinergije obstoječih programov, zlasti 

evropske prostovoljske službe. Prav tako bi 

morale dopolnjevati prizadevanja držav 

članic za podporo mladim in olajšanje 

prehoda iz izobraževanja v zaposlitev v 

okviru jamstva za mlade19 z dodatnimi 

priložnostmi za vključitev na trg dela v 

obliki pripravništev ali zaposlitev na 

področjih, povezanih s solidarnostjo, v 

njihovih državah članicah ali čezmejno. 

Prav tako bi bilo treba zagotoviti 

dopolnjevanje z obstoječimi mrežami na 

ravni Unije, ki se nanašajo na aktivnosti v 

okviru evropskih solidarnostnih enot, kot 

so evropska mreža javnih zavodov za 

zaposlovanje, EURES in mreža Eurodesk. 

Poleg tega bi bilo treba zagotoviti 

dopolnjevanje med obstoječimi podobnimi 

shemami, zlasti nacionalnimi 

solidarnostnimi shemami in programi 

mobilnosti za mlade, ter evropskimi 

solidarnostnimi enotami, in sicer na 

(6) Evropska solidarnostna enota bi 

postala enotna vstopna točka, brez 

diskriminacije na podlagi porekla, za 

solidarnostne aktivnosti po vsej Uniji. 

Zagotoviti bi bilo treba, da je navedeni 

okvir skladen z drugimi ustreznimi 

politikami in programi Unije ter da jih 

dopolnjuje. Evropska solidarnostna enota 

bi se morala opirati na prednosti in 

sinergije obstoječih programov, zlasti 

evropske prostovoljske službe. Prav tako bi 

morala dopolnjevati prizadevanja držav 

članic, regij, mest in lokalnih skupnosti za 

podporo mladim in olajšanje prehoda iz 

izobraževanja v zaposlitev v okviru 

jamstva za mlade19 z dodatnimi 

priložnostmi za vključitev na trg dela v 

obliki pripravništev ali zaposlitev na 

področjih, povezanih s solidarnostjo, v 

njihovih državah članicah ali čezmejno. 

Prav tako bi bilo treba zagotoviti 

dopolnjevanje z obstoječimi mrežami na 

ravni Unije, ki se nanašajo na aktivnosti v 

okviru evropskih solidarnostnih enot, kot 

so evropska mreža javnih zavodov za 

zaposlovanje, EURES, mreža Eurodesk in 

program Mladi in mobilnost. Poleg tega bi 

bilo treba zagotoviti dopolnjevanje med 

obstoječimi podobnimi shemami, zlasti 

nacionalnimi solidarnostnimi shemami in 

programi mobilnosti za mlade, tudi na 
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podlagi dobrih praks, kadar je to primerno. regionalni ali lokalni ravni, ter evropsko 

solidarnostno enoto, in sicer na podlagi 

dobrih praks, kadar je to primerno. 

_________________ _________________ 

19 Priporočilo Sveta z dne 22. aprila 2013 o 

vzpostavitvi jamstva za mladino (2013/C 

120/01). 

19 Priporočilo Sveta z dne 22. aprila 2013 o 

vzpostavitvi jamstva za mladino (2013/C 

120/01). 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Da bi čim bolj povečali učinek 

evropske solidarnostne enote, bi bilo treba 

sprejeti določbe, ki bi omogočale, da drugi 

programi Unije, kot so Sklad za azil, 

migracije in vključevanje, program Evropa 

za državljane, Evropski sklad za regionalni 

razvoj in program na področju zdravja, 

prispevajo k ciljem evropske solidarnostne 

enote s podpiranjem aktivnosti, ki spadajo 

na njegovo področje uporabe. Ta prispevek 

bi bilo treba financirati v skladu s 

temeljnimi akti zadevnih programov. 

Upravičenci bi morali potem, ko so 

pridobili veljaven znak kakovosti 

evropskih solidarnostnih enot, dobiti 

dostop do portala evropskih solidarnostnih 

enot in biti deležni ukrepov za 

zagotavljanje kakovosti ter podpornih 

ukrepov glede na vrsto aktivnosti, ki jo 

nudijo. 

(7) Da bi čim bolj povečali učinek 

evropske solidarnostne enote, bi bilo treba 

sprejeti določbe, ki bi omogočale, da drugi 

programi Unije, kot so Sklad za azil, 

migracije in vključevanje, program Evropa 

za državljane, Evropski socialni sklad, 

Evropski sklad za regionalni razvoj in 

program na področju zdravja, prispevajo k 

ciljem evropske solidarnostne enote s 

podpiranjem aktivnosti, ki spadajo na 

njihovo področje uporabe. Ta prispevek bi 

bilo treba financirati v skladu s temeljnimi 

akti zadevnih programov in v 

dopolnjevanju z obstoječimi politikami 

Unije, kot je kohezijska politika, brez 

negativnega vpliva na njene operativne 

programe kot take in ob upoštevanju 

razpoložljivih sredstev, povezanih z 

njihovo uporabo. Upravičenci bi morali 

potem, ko so pridobili veljaven znak 

kakovosti evropskih solidarnostnih enot, 

dobiti dostop do portala evropskih 

solidarnostnih enot in biti deležni ukrepov 

za zagotavljanje kakovosti ter podpornih 

ukrepov glede na vrsto aktivnosti, ki jo 

nudijo. 
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Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Evropske solidarnostne enote bi 

morale mladim dati nove priložnosti za 

opravljanje prostovoljskega dela, 

pripravništva ali zaposlitev na področjih, 

povezanih s solidarnostjo, ter za 

oblikovanje in razvijanje solidarnostnih 

projektov na lastno pobudo. Te priložnosti 

bi morale prispevati k izboljšanju 

njihovega osebnega, izobrazbenega, 

družbenega, državljanskega in poklicnega 

razvoja. Evropske solidarnostne enote bi 

morale podpirati tudi aktivnosti mreženja 

udeležencev in organizacij evropskih 

solidarnostnih enot ter ukrepe za 

zagotavljanje kakovosti podprtih aktivnosti 

in boljše ovrednotenje učnih rezultatov 

udeležencev. 

(8) Evropska solidarnostna enota bi 

morala mladim dati nove priložnosti za 

opravljanje prostovoljskega dela, 

pripravništva ali zaposlitev na področjih, 

povezanih s solidarnostjo, ter za 

oblikovanje in razvijanje nadnacionalnih 

in čezmejnih programov in solidarnostnih 

projektov na lastno pobudo. Te priložnosti 

bi morale prispevati k izboljšanju 

njihovega osebnega, izobrazbenega, 

družbenega, državljanskega in poklicnega 

razvoja, prispevati k vzpostavitvi 

dejanskega evropskega državljanstva in 

povečati solidarnost med mladimi z 

namenom izboljšanja njihovega 

poznejšega dostopa do trga dela. Evropska 

solidarnostna enota bi morala podpirati tudi 

aktivnosti mreženja udeležencev in 

organizacij evropskih solidarnostnih enot z 

omogočanjem izmenjave dobrih praks ter 

ukrepe za zagotavljanje kakovosti podprtih 

aktivnosti in boljše ovrednotenje učnih 

rezultatov udeležencev. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Pripravništva in zaposlitve na 

področjih, povezanih s solidarnostjo, lahko 

nudijo mladim dodatne priložnosti za 

vključitev na trg dela, hkrati pa prispevajo 

k reševanju ključnih družbenih izzivov. To 

lahko pomaga spodbujati zaposljivost in 

produktivnost mladih, hkrati pa olajša 

njihov prehod iz izobraževanja v 

zaposlitev, kar je ključno za krepitev 

njihovih možnosti na trgu dela. Plačilo za 

(10) Pripravništva in zaposlitve na 

področjih, povezanih s solidarnostjo, lahko 

nudijo mladim dodatne priložnosti z 

zagotovitvijo potrebne podlage za 

vključitev na trg dela, hkrati pa prispevajo 

k reševanju ključnih družbenih izzivov. To 

lahko pomaga spodbujati zaposljivost in 

produktivnost mladih tudi na podlagi 

spretnosti vsakega posameznika, hkrati pa 

olajša njihov prehod iz izobraževanja v 



 

AD\1138578SL.docx 9/43 PE608.135v02-00 

 SL 

pripravništva v okviru evropskih 

solidarnostnih enot bi morale zagotavljati 

sodelujoče organizacije, pripravništva pa bi 

morala slediti načelom kakovosti iz 

Priporočila Sveta o okviru za kakovost 

pripravništev z dne 10. marca 201421 . 

Ponujena pripravništva in zaposlitve bi 

morali predstavljati odskočno desko za 

mlade pri vključevanju na trg dela in bi jih 

zato morala spremljati ustrezna podpora po 

opravljanju solidarnostnega dela. 

Pripravništva in zaposlitve bi morali 

podpirati ustrezni akterji na trgu dela, zlasti 

javne in zasebne službe za zaposlovanje, 

socialni partnerji ter gospodarske zbornice. 

Kot sodelujoče organizacije bi se morale 

imeti možnost prijaviti za financiranje prek 

pristojnih izvajalskih struktur evropskih 

solidarnostnih enot, saj bi predstavljale 

posrednika med mladimi udeleženci in 

delodajalci, ki nudijo pripravništva in 

zaposlitve v solidarnostnih sektorjih. 

zaposlitev, kar je ključno za krepitev 

njihovih možnosti na trgu dela. Plačilo za 

pripravništva v okviru evropske 

solidarnostne enote bi morale zagotavljati 

sodelujoče organizacije, pripravništva pa bi 

morala temeljiti na načelih kakovosti iz 

Priporočila Sveta o okviru za kakovost 

pripravništev z dne 10. marca 201421. 

Ponujena pripravništva in zaposlitve bi 

morali predstavljati odskočno desko za 

mlade pri vključevanju na trg dela in bi jih 

zato morala spremljati ustrezna podpora po 

opravljanju solidarnostnega dela. 

Pripravništva in zaposlitve bi morali 

podpirati ustrezni akterji na trgu dela, zlasti 

javne in zasebne službe za zaposlovanje, 

socialni partnerji ter gospodarske zbornice. 

Kot sodelujoče organizacije bi se morale 

imeti možnost prijaviti za financiranje prek 

pristojnih izvajalskih struktur evropske 

solidarnostne enote, saj bi predstavljale 

posrednika med mladimi udeleženci in 

delodajalci, ki nudijo pripravništva in 

zaposlitve v solidarnostnih sektorjih. 

_________________ _________________ 

21 Priporočilo Sveta z dne 10. marca 88 o 

okviru za kakovost pripravništev (UL C 88, 

27.3.2014, str. 1). 

21 Priporočilo Sveta z dne 10. marca 88 o 

okviru za kakovost pripravništev (UL C 88, 

27.3.2014, str. 1). 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Iniciativnost mladih je pomembna 

prednost za družbo in trg dela. Evropska 

solidarnostna enota bi morala prispevati k 

spodbujanju tega vidika s tem, da bi 

mladim dala priložnost za oblikovanje in 

izvedbo lastnih projektov, s katerimi bi 

reševali specifične izzive v korist svojih 

lokalnih skupnosti. Navedeni projekti bi 

morali predstavljati priložnost za 

preskušanje zamisli in podpiranje mladih 

pri tem, da sami postanejo gonilna sila 

(11) Iniciativnost mladih je pomembna 

prednost za družbo in trg dela. Evropska 

solidarnostna enota bi morala prispevati k 

spodbujanju tega vidika s tem, da bi 

mladim dala priložnost za oblikovanje in 

izvedbo lastnih projektov, s katerimi bi 

reševali specifične izzive v korist svojih 

lokalnih skupnosti, zlasti skupnosti na 

odročnih ali marginaliziranih območjih. 

Navedeni projekti bi morali predstavljati 

priložnost za preskušanje zamisli in 
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solidarnostnih ukrepov. Prav tako bi lahko 

služili kot odskočna deska za nadaljnje 

sodelovanje v solidarnostnih aktivnostih in 

bi bili lahko prvi korak k spodbujanju 

udeležencev evropskih solidarnostnih enot 

k samozaposlitvi ali ustanovitvi združenj, 

nevladnih organizacij ali drugih organov, 

dejavnih v solidarnostnem, neprofitnem in 

mladinskem sektorju. 

podpiranje mladih pri tem, da sami 

postanejo gonilna sila solidarnostnih 

ukrepov. Prav tako bi lahko služili kot 

odskočna deska za nadaljnje sodelovanje v 

solidarnostnih aktivnostih in bi bili lahko 

prvi korak k spodbujanju udeležencev 

evropske solidarnostne enote k 

samozaposlitvi ali ustanovitvi združenj, 

nevladnih organizacij ali drugih organov, 

dejavnih v solidarnostnem, neprofitnem in 

mladinskem sektorju. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Posebno pozornost bi bilo treba 

nameniti nudenju kakovostnih priložnosti 

za opravljanje solidarnostnega dela ter 

drugih priložnosti v okviru evropskih 

solidarnostnih enot, zlasti z nudenjem 

usposabljanja, jezikovne podpore, 

zavarovanja, upravne podpore in podpore 

udeležencem po opravljanju 

solidarnostnega dela ter ovrednotenja 

znanja, spretnosti in kompetenc, ki so jih 

pridobili med delom v okviru evropskih 

solidarnostnih enot. 

(13) Posebno pozornost bi bilo treba 

nameniti nudenju kakovostnih priložnosti 

za opravljanje solidarnostnega dela ter 

drugih priložnosti v okviru evropske 

solidarnostne enote, zlasti z nudenjem 

usposabljanja, vključno s kulturnim 

ozaveščanjem in jezikovno podporo, 

zavarovanja, upravne ter logistične 

podpore in podpore udeležencem pred 

opravljanjem solidarnostnega dela in po 

njem ter ovrednotenja znanja, spretnosti in 

kompetenc, ki so jih pridobili med delom v 

okviru evropske solidarnostne enote. Če 

naj se aktivnosti, ki jih izvajajo 

udeleženci, izvajajo v nevarnih okoljih, na 

primer po katastrofah, bi bilo treba 

omogočiti preventivne varnostne tečaje. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 



 

AD\1138578SL.docx 11/43 PE608.135v02-00 

 SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Za zagotovitev učinka opravljanja 

solidarnostnega dela evropskih 

solidarnostnih enot na osebni, izobrazbeni, 

družbeni, državljanski in poklicni razvoj 

udeležencev bi bilo treba ustrezno 

opredeliti in evidentirati znanja, spretnosti 

in kompetence, ki so učni rezultati 

opravljanja solidarnostnega dela , 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. 

(14) Za zagotovitev učinka opravljanja 

solidarnostnega dela evropskih 

solidarnostnih enot na osebni, izobrazbeni, 

družbeni, državljanski in poklicni razvoj 

udeležencev bi bilo treba razviti sistem za 

priznavanje spretnosti, pridobljenih s 

prostovoljskim delom v okviru evropske 

solidarnostne enote, ter ustrezno opredeliti 

in evidentirati znanja, spretnosti in 

kompetence, ki so učni rezultati 

opravljanja solidarnostnega dela, 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). 

22 Priporočilo Sveta z dne 20. decembra 

2012 o potrjevanju neformalnega in 

priložnostnega učenja (UL C 398, 

22.12.2012, str. 1). 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Uvesti bi bilo treba znak kakovosti, 

da se zagotovi, da sodelujoče organizacije 

spoštujejo načela in zahteve listine 

evropske solidarnostne enote, kar zadeva 

njihove pravice in odgovornosti na vseh 

stopnjah solidarnostnega dela Pridobitev 

znaka kakovosti bi moral biti pogoj za 

udeležbo, vendar sam po sebi ne bi smel 

pomeniti financiranja v okviru evropske 

solidarnostne enote. 

(15) Uvesti bi bilo treba znak kakovosti, 

da se zagotovi, da sodelujoče organizacije 

spoštujejo načela in zahteve listine 

evropske solidarnostne enote, kar zadeva 

njihove pravice in odgovornosti na vseh 

stopnjah solidarnostnega dela Pridobitev 

znaka kakovosti na podlagi skupnih meril, 

priznanih na ravni Unije, bi moral biti 

predpogoj za udeležbo, vendar sam po sebi 

ne bi smel pomeniti financiranja v okviru 

evropske solidarnostne enote. 
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Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Središče za vire evropskih 

solidarnostnih enot bi moralo izvajalskim 

organom, sodelujočim organizacijam in 

mladim udeležencem evropskih 

solidarnostnih enot pomagati povečati 

kakovost izvajanja in aktivnosti evropskih 

solidarnostnih enot ter izboljšati 

evidentiranje in vrednotenje kompetenc, 

pridobljenih s temi aktivnostmi. 

(16) Središče za vire evropske 

solidarnostne enote bi moralo izvajalskim 

organom, sodelujočim organizacijam in 

mladim udeležencem evropske 

solidarnostne enote pomagati povečati 

kakovost izvajanja in aktivnosti evropske 

solidarnostne enote ter izboljšati 

evidentiranje, vrednotenje in potrjevanje 

kompetenc, pridobljenih s temi 

aktivnostmi. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Portal evropskih solidarnostnih enot 

bi bilo treba stalno razvijati za zagotovitev 

enostavnega dostopa do evropskih 

solidarnostnih enot in da se ponudi enotna 

vstopna točka tako za zainteresirane 

posameznike kot zainteresirane 

organizacije, med drugim za registracijo, 

identifikacijo in posredovanje profilov in 

priložnosti, mreženje in virtualne 

izmenjave, spletno usposabljanje, 

jezikovno podporo in podporo po 

opravljanju solidarnostnega dela, ter druge 

uporabne funkcije, ki se lahko pojavijo v 

prihodnosti. 

(17) Portal evropske solidarnostne enote 

bi bilo treba stalno razvijati za prispevanje 

k enostavnemu dostopu do evropske 

solidarnostne enote in da se ponudi enotna 

vstopna točka tako za zainteresirane 

posameznike kot zainteresirane 

organizacije, med drugim za obveščanje o 

možnostih opravljanja prostovoljskega 

dela, registracijo, identifikacijo in 

posredovanje profilov in priložnosti, 

mreženje in virtualne izmenjave, spletno 

usposabljanje, jezikovno podporo in 

podporo pred opravljanjem 

solidarnostnega dela in po njem, ter druge 

uporabne funkcije, ki se lahko pojavijo v 

prihodnosti in ki bi morale biti povezane z 

družbenim razvojem. Storitve, ki jih 

ponuja portal evropske solidarnostne 

enote, bi morale spodbujati in 

dopolnjevati storitve, ki jih že ponujajo 

sodelujoče organizacije. Zagotoviti bi bilo 

treba interoperabilnost z Evropskim 

mladinskim portalom. 
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Predlog spremembe 15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Da se zagotovi kontinuiteta 

aktivnosti, ki jih podpirajo programi, iz 

katerih se prispevajo sredstva za evropske 

solidarnostne enote, bi morala biti finančna 

podpora za opravljanje solidarnostnega 

dela in za solidarnostne projekte okvirno 

razdeljena na 80 % za opravljanje 

prostovoljskega solidarnostnega dela in 

solidarnostne projekte ter 20 % za 

pripravništva in zaposlitve. 

(19) Da se zagotovi kontinuiteta 

aktivnosti, ki jih podpirajo programi, iz 

katerih se prispevajo sredstva za evropsko 

solidarnostno enoto, bi morala biti finančna 

podpora za opravljanje solidarnostnega 

dela in za solidarnostne projekte okvirno 

razdeljena na 70 % za opravljanje 

prostovoljskega solidarnostnega dela in 

solidarnostne projekte ter 30 % za 

pripravništva in zaposlitve. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Da bi čim bolj povečali učinek 

evropskih solidarnostnih enot, bi bilo treba 

sprejeti določbe, ki bi sodelujočim 

državam omogočale, da v skladu s pravili 

evropskih solidarnostnih enot dajo na voljo 

dodatno nacionalno financiranje. 

(20) Da bi čim bolj povečali učinek 

evropskih solidarnostnih enot, bi morale 

sodelujoče države v skladu s pravili 

evropskih solidarnostnih enot biti sposobne 

dati na voljo dodatno nacionalno, 

regionalno ali lokalno financiranje. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20a) Civilna zaščita in humanitarna 

pomoč ne moreta biti odvisni od mladih v 

okviru evropske solidarnostne enote. 

Komisija in države članice bi morale 

zagotavljati stalne naložbe v strukturirano 

civilno zaščito in humanitarno pomoč. 
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Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Sodelovanje v evropskih 

solidarnostnih enotah bi moralo biti odprto 

ne samo za države članice, temveč tudi za 

druge države na podlagi dvostranskih 

sporazumov. Sodelovanje bi se moralo po 

potrebi opirati na dodatna sredstva, ki se 

dajo na voljo po postopkih, o katerih se 

dogovorijo zadevne države. 

(22) Sodelovanje v evropskih 

solidarnostnih enotah bi moralo biti odprto 

ne samo za države članice, temveč tudi za 

druge države na podlagi dvostranskih 

sporazumov, zlasti z državami Evropskega 

združenja za prosto trgovino (EFTA), 

državami vzhodnega partnerstva, 

državami, ki jih zajema evropska sosedska 

politika, državami pristopnicami, 

kandidatkami in potencialnimi 

kandidatkami, zlasti v primeru čezmejnih 

programov. Sodelovanje bi se moralo po 

potrebi opirati na dodatna sredstva, ki se 

dajo na voljo po postopkih, o katerih se 

dogovorijo zadevne države. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Evropske solidarnostne enote bi 

morale biti namenjene mladim med 18. in 

30. letom starosti. Za udeležbo v 

aktivnostih v okviru evropske 

solidarnostne enote bi se morala zahtevati 

predhodna registracija na njenem portalu. 

(23) Evropske solidarnostne enote bi 

morale biti namenjene mladim med 18. in 

30. letom starosti. Za udeležbo v 

aktivnostih v okviru evropske 

solidarnostne enote bi se morala zahtevati 

predhodna registracija na njenem portalu. 

Po potrebi bi bilo treba zagotoviti tudi 

druga dopolnilna orodja za registracijo, 

da bi olajšali udeležbo vseh mladih, zlasti 

tistih v najbolj ranljivem položaju in 

digitalno nepismenih. V ta namen bi 

lahko uporabili obstoječe postopke 

prijave, kot jih določajo organizacije 

koordinatorke in pošiljateljice. 
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Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (23a) Treba je spodbujati širšo strategijo 

politike, namenjeno ustvarjanju ugodnega 

okolja za prostovoljstvo v Evropi, ki se ne 

bo prekrivala z drugimi tekočimi 

programi, temveč bo okrepila uspešne 

obstoječe pobude, kot je evropska 

prostovoljska služba. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (23b) Zagotovljena bi morala biti tudi 

mobilnost mladih s programom Eurail 

Youth Pass. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Posebno pozornost bi bilo treba 

nameniti zagotavljanju, da so aktivnosti, ki 

jih podpirajo evropske solidarnostne enote, 

dostopne vsem mladim, zlasti tistim z 

najmanj možnostmi. Zato bi bilo treba 

uvesti posebne ukrepe za spodbujanje 

socialnega vključevanja, udeležbe mladih z 

manj možnostmi ter upoštevati omejitve 

zaradi oddaljenosti najbolj oddaljenih regij 

Unije ter čezmorskih držav in ozemelj24. 

Podobno bi si morale sodelujoče države 

prizadevati za sprejetje vseh primernih 

ukrepov za odstranitev pravnih in upravnih 

ovir za nemoteno delovanje evropskih 

(24) Posebno pozornost bi bilo treba 

nameniti zagotavljanju, da so aktivnosti, ki 

jih podpirajo evropske solidarnostne enote, 

dostopne vsem mladim, zlasti tistim z 

najmanj možnostmi. Zato bi bilo treba 

uvesti posebne ukrepe za spodbujanje 

socialnega vključevanja, udeležbe mladih z 

manj možnostmi ter upoštevati omejitve 

zaradi oddaljenosti najbolj oddaljenih regij 

Unije ter čezmorskih držav in ozemelj24. 

Nacionalne agencije bi nujno morale 

vnaprej pokriti potne stroške mladih, da 

tem ne bi bilo treba pozneje zaprositi za 

povračilo stroškov. Podobno bi si morale 
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solidarnostnih enot. To vključuje reševanje 

upravnih vprašanj, ki otežujejo 

pridobivanje vizumov in dovoljenj za 

prebivanje, kadar je to mogoče in brez 

poseganja v schengenski pravni red ter 

pravo Unije o vstopu in prebivanju 

državljanov tretjih držav. 

sodelujoče države prizadevati za sprejetje 

vseh primernih ukrepov za odstranitev 

pravnih in upravnih ovir za nemoteno 

delovanje evropskih solidarnostnih enot. 

To vključuje reševanje upravnih vprašanj, 

ki otežujejo pridobivanje vizumov in 

dovoljenj za prebivanje, kadar je to 

mogoče in brez poseganja v schengenski 

pravni red ter pravo Unije o vstopu in 

prebivanju državljanov tretjih držav. 

_________________ _________________ 

24 Posamezniki iz čezmorskih držav ali 

ozemelj ter pristojni javni in/ali zasebni 

subjekti ter institucije iz čezmorskih držav 

ali ozemelj lahko sodelujejo v programih v 

skladu s Sklepom Sveta 2001/822/ES z dne 

27. novembra 2001 o pridružitvi 

čezmorskih držav in ozemelj Evropski 

skupnosti (UL L 314, 30.11.2001, str. 1). 

24 Posamezniki iz čezmorskih držav ali 

ozemelj ter pristojni javni in/ali zasebni 

subjekti ter institucije iz čezmorskih držav 

ali ozemelj lahko sodelujejo v programih v 

skladu s Sklepom Sveta 2001/822/ES z dne 

27. novembra 2001 o pridružitvi 

čezmorskih držav in ozemelj Evropski 

skupnosti (UL L 314, 30.11.2001, str. 1). 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Vsak subjekt, ki želi sodelovati v 

evropski solidarnostni enoti, najsi se 

financira iz proračuna evropske 

solidarnostne enote, iz drugega programa 

Unije ali iz drugega vira financiranja, bi 

moral ob izpolnjevanju ustreznih pogojev 

prejeti znak kakovosti. Postopek, ki vodi k 

dodelitvi znaka kakovosti, bi morale 

izvajalske strukture evropske solidarnostne 

enote izvajati stalno. Dodeljen znak 

kakovosti bi bilo treba redno ponovno 

ocenjevati ter odvzeti, če se med 

preverjanjem ugotovi, da pogoji, ki so 

vodili do dodelitve znaka, niso več 

izpolnjeni. 

(25) Vsak subjekt, ki želi sodelovati v 

evropski solidarnostni enoti, najsi se 

financira iz proračuna evropske 

solidarnostne enote, iz drugega programa 

Unije ali iz drugega vira financiranja, bi 

moral ob izpolnjevanju ustreznih pogojev 

prejeti znak kakovosti. Postopek, ki vodi k 

dodelitvi znaka kakovosti, bi morale 

izvajalske strukture evropske solidarnostne 

enote izvajati stalno, javno in pregledno. 

Dodeljen znak kakovosti bi bilo treba 

redno ponovno ocenjevati ter odvzeti, če se 

med preverjanjem ugotovi, da pogoji, ki so 

vodili do dodelitve znaka, niso več 

izpolnjeni. 
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Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Če se želi subjekt prijaviti za 

financiranje nudenja priložnosti za 

opravljanje solidarnostnega dela v okviru 

evropske solidarnostne enote, bi moral kot 

predpogoj najprej pridobiti znak kakovosti. 

Ta zahteva se ne bi smela uporabljati za 

fizične osebe, ki se prijavijo za finančno 

podporo v imenu neformalnih skupin 

udeležencev evropskih solidarnostnih enot 

za njihove solidarnostne projekte. 

(26) Če se želi subjekt prijaviti za 

financiranje nudenja priložnosti za 

opravljanje solidarnostnega dela v okviru 

evropske solidarnostne enote, bi moral kot 

predpogoj najprej pridobiti znak kakovosti. 

Ta zahteva se ne bi smela uporabljati za 

fizične osebe, ki se prijavijo za finančno 

podporo v imenu neformalnih skupin 

udeležencev evropske solidarnostne enote 

za njihove solidarnostne programe in 

projekte. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (26a) Potrebe in pričakovanja lokalnih 

skupnosti bi morala biti pomembno merilo 

pri ocenjevanju kakovosti projektov, zato 

bi bilo treba določiti ustrezne kazalnike in 

jih vsako leto ponovno oceniti. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Tako na evropski kot na lokalni 

ravni bi bilo treba zagotavljati ustrezno 

ozaveščanje, promocijo in širjenje 

informacij o priložnostih in rezultatih 

ukrepov, podprtih v okviru evropskih 

solidarnostnih enot. Aktivnosti 

ozaveščanja, promocije in širjenja 

informacij bi se morale opirati na vse 

(28) Tako na evropski kot na 

nacionalni, regionalni in lokalni ravni bi 

bilo treba zagotavljati ustrezno 

ozaveščanje, promocijo in širjenje 

informacij o priložnostih in rezultatih 

ukrepov, podprtih v okviru evropske 

solidarnostne enote. Aktivnosti 

ozaveščanja, promocije in širjenja 
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izvajalske organe evropskih solidarnostnih 

enot, po potrebi tudi s podporo drugih 

ključnih zainteresiranih strani. 

informacij bi se morale opirati na vse 

izvajalske organe evropske solidarnostne 

enote, po potrebi tudi s podporo drugih 

ključnih zainteresiranih strani, ne da bi se 

pri tem povečala birokracija. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) Uporaba nacionalnih agencij, 

imenovanih za upravljanje ukrepov iz 

poglavja III Uredbe (EU) št. 1288/2013, je 

pomembna za zagotovitev dobrega 

finančnega izvajanja in tesnega spremljanja 

evropskih solidarnostnih enot na nacionalni 

ravni. 

(31) Uporaba in po potrebi okrepitev 

nacionalnih agencij, imenovanih za 

upravljanje ukrepov iz poglavja III Uredbe 

(EU) št. 1288/2013, sta pomembni za 

zagotovitev dobrega finančnega izvajanja 

in tesnega spremljanja evropske 

solidarnostne enote na nacionalni ravni. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 35 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(35) Komisija bi morala v skladu z 

Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta o 

finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 

splošni proračun Evropske unije26 , sprejeti 

delovne programe in o njih obvestiti 

Evropski parlament in Svet. V delovnem 

programu bi morali biti predstavljeni 

ukrepi, potrebni za njihovo izvajanje v 

skladu s splošnimi in posebnimi cilji 

evropskih solidarnostnih enot, merila za 

izbor in dodelitev nepovratnih sredstev ter 

drugi zahtevani elementi. Delovne 

programe in vse njihove spremembe bi bilo 

treba sprejeti z izvedbenimi akti v skladu s 

postopkom pregleda. 

(35) Komisija bi morala v skladu z 

Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta o 

finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 

splošni proračun Evropske unije26 , sprejeti 

delovne programe in o njih obvestiti 

Evropski parlament in Svet. V delovnem 

programu bi morali biti predstavljeni 

izvedbeni ukrepi, potrebni za njihovo 

izvajanje v skladu s splošnimi in posebnimi 

cilji evropske solidarnostne enote, merila 

za izbor in dodelitev nepovratnih sredstev 

ter drugi zahtevani elementi. Delovne 

programe in vse njihove spremembe bi bilo 

treba sprejeti z izvedbenimi akti v skladu s 

postopkom pregleda. 

_________________ _________________ 
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26 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 

uporabljajo za splošni proračun Unije in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 

št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, 

str. 1). 

26 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 

uporabljajo za splošni proračun Unije in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 

št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, 

str. 1). 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 36 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(36) Ker cilja te uredbe (vzpostaviti 

evropske solidarnostne enote) ne morejo 

zadovoljivo doseči države članice, temveč 

se ta cilj zaradi obsega in učinkov lažje 

doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme 

ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz 

člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 

z načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta uredba ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenih ciljev. 

(36) Ker cilja te uredbe (vzpostaviti 

evropsko solidarnostno enoto) ne morejo 

doseči države članice same, temveč se ta 

cilj zaradi obsega in učinkov lažje doseže 

na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe 

v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 

5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 

načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta uredba ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenih ciljev. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 40 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (40a) Glede na razmeroma majhen 

proračun programa bi bilo treba osebje 

Komisije, dodeljeno evropski solidarnostni 

enoti, prerazporediti brez dodatnih 

finančnih posledic. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) „solidarnostna aktivnost“ pomeni 

aktivnost, ki ima za cilj obravnavati 

neizpolnjene družbene potrebe v korist 

skupnosti in hkrati spodbujati osebni, 

izobrazbeni, družbeni, državljanski in 

poklicni razvoj posameznika ter ki je lahko 

v obliki opravljanja solidarnostnega dela, 

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 

neprehrambenimi potrebščinami, 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; 

(1) „solidarnostna aktivnost“ pomeni 

aktivnost, ki ima za cilj obravnavati 

ključne družbene izzive v korist skupnosti 

ali Unije kot celote in hkrati spodbujati 

osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski 

in poklicni razvoj posameznika ter ki je 

lahko v obliki opravljanja solidarnostnega 

dela, projektov ali aktivnosti mreženja na 

različnih področjih, kot so izobraževanje in 

usposabljanje, tudi na področju novih 

tehnologij, zaposlovanje, enakost spolov, 

podjetništvo (zlasti socialno in trajnostno), 

državljanstvo in demokratična udeležba, 

delo z mladimi, varstvo okolja in narave, 

podnebni ukrepi, preprečevanje nesreč, 

pripravljenost nanje in obnova po njih, 

kmetijstvo, vključno z zelenimi programi 

socialnega in zdravstvenega varstva, in 

razvoj podeželja, preskrba s hrano in 

neprehrambenimi potrebščinami, zdravje in 

dobro počutje, ustvarjalnost in kultura, 

telesna vzgoja in šport, socialna pomoč in 

varnost, družbeno vključevanje, zlasti 

marginaliziranih skupnosti, dejavnosti za 

ostarele, invalide in druge osebe, ki 

potrebujejo pomoč, medgeneracijska 

solidarnost, sprejem in vključevanje 

državljanov tretjih držav, teritorialno 

sodelovanje in kohezija; za to aktivnost so 

značilni določeno obdobje, jasni cilji, 

vsebina, naloge, struktura in okvir; 

zagotovi se ustrezna finančna podpora; 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) „udeleženec“ pomeni mlado osebo, 

ki se je registrirala na portalu evropskih 

solidarnostnih enot in sodeluje v 

solidarnostni aktivnosti v okviru evropskih 

solidarnostnih enot, ki jo nudi sodelujoča 

(2) „udeleženec“ pomeni mlado osebo 

v starosti od 18 do 30 let, ki se je 

registrirala na portalu evropske 

solidarnostne enote in sodeluje v 

solidarnostni aktivnosti ali projektu v 
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organizacija; okviru evropske solidarnostne enote, ki ga 

nudi sodelujoča organizacija, certificirana 

z znakom kakovosti; 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) „mladi z manj možnostmi“ pomeni 

posameznike, ki potrebujejo dodatno 

pomoč zaradi invalidnosti, učnih težav, 

ekonomskih ovir, kulturnih razlik, 

zdravstvenih težav, družbenih ovir, 

geografskih ovir; 

(3) „mladi z manj možnostmi“ pomeni 

posameznike, ki potrebujejo dodatno 

pomoč zaradi invalidnosti, učnih težav, 

ekonomskih ali socialnih ovir, 

zdravstvenih težav, družbenih ovir, 

geografskih ovir ali ki se soočajo s 

kakršno koli obliko diskriminacije; 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) „sodelujoča organizacija“ pomeni 

vsak javni ali zasebni subjekt, ki mu je bil 

dodeljen znak kakovosti evropskih 

solidarnostnih enot in ki udeležencu nudi 

opravljanje solidarnostnega dela v 

evropskih solidarnostnih enotah ali izvaja 

druge aktivnosti v okviru evropskih 

solidarnostnih enot; 

(4) „sodelujoča organizacija“ pomeni 

vsak javni ali zasebni subjekt, ki mu je bil 

dodeljen znak kakovosti evropske 

solidarnostne enote na podlagi skupnih 

meril, priznanih na ravni Unije, in ki 

udeležencu nudi opravljanje 

solidarnostnega dela v evropski 

solidarnostni enoti ali izvaja druge 

aktivnosti v okviru evropske solidarnostne 

enote; 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) „prostovoljstvo“ pomeni neplačano 

prostovoljsko delo s polnim delovnim 

časom32 za obdobje največ dvanajstih 

mesecev, ki mladim nudi priložnost, da 

prispevajo k vsakodnevnemu delu 

organizacij, ki so dejavne na področjih, 

povezanih s solidarnostjo, kar v končni fazi 

koristi skupnostim, v katerih se aktivnosti 

izvajajo, in vključuje kakovostno 

razsežnost učenja in usposabljanja, ki 

mladim prostovoljcem omogoča 

pridobivanje spretnosti in kompetenc, kar 

bo koristno za njihov osebni, izobrazbeni, 

družbeni in poklicni razvoj ter prispevalo 

k njihovi večji zaposljivosti. 

(6) „prostovoljstvo“ pomeni neplačano 

prostovoljsko delo za obdobje največ 

dvanajstih mesecev, ki mladim nudi 

priložnost, da prispevajo k vsakodnevnemu 

delu organizacij, ki so dejavne na 

področjih, povezanih s solidarnostjo, kar v 

končni fazi koristi skupnostim, v katerih se 

aktivnosti izvajajo, in vključuje kakovostno 

razsežnost učenja in usposabljanja, ki 

mladim prostovoljcem omogoča 

pridobivanje spretnosti in kompetenc, kar 

bo koristno za njihov osebni, izobrazbeni 

in družbeni razvoj; za to aktivnost so 

značilni določeno obdobje, jasni cilji, 

vsebina, naloge, struktura, okvir in 

vodenje; primerna finančna pomoč; 

prostovoljstva se ne sme uporabljati kot 

nadomestilo za plačano zaposlitev; 

_________________  

32 Načeloma aktivnost, ki se izvaja 

neprekinjeno 7 ur na dan, 5 dni na teden. 

 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) „opravljanje solidarnostnega dela 

prostovoljskih skupin“ pomeni opravljanje 

solidarnostnega dela, ki skupinam 

udeležencev evropskih solidarnostnih enot 

iz različnih sodelujočih držav omogoča, da 

skupaj prostovoljsko izvajajo fizično ali 

miselno delo s skupnim ciljem v okviru 

projekta v korist skupnosti v obdobju od 

dveh tednov do dveh mesecev; 

(7) „opravljanje solidarnostnega dela 

prostovoljskih skupin“ pomeni opravljanje 

solidarnostnega dela, ki ga organizira 

sodelujoča organizacija in ki skupinam 

udeležencev evropske solidarnostne enote 

iz različnih sodelujočih držav omogoča, da 

skupaj prostovoljsko izvajajo fizično ali 

miselno delo s skupnim ciljem v okviru 

projekta v korist skupnosti v obdobju od 

dveh tednov do dveh mesecev; 
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Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) „pripravništvo“ pomeni obdobje 

delovne prakse od dveh do dvanajstih 

mesecev, v katerem plačilo zagotavlja 

organizacija, ki gosti udeleženca evropskih 

solidarnostnih enot; ta praksa temelji na 

pisnem sporazumu o pripravništvu, ki 

vključuje razsežnost učenja in 

usposabljanja, in v katero se vključi, da bi 

se pridobile praktične in poklicne izkušnje 

ter s tem izboljšala zaposljivost in olajšal 

prehod v redno zaposlitev; 

(8) „pripravništvo“ pomeni obdobje 

delovne prakse za določeno obdobje od 

dveh do dvanajstih mesecev, v katerem 

plačilo zagotavlja organizacija, ki gosti 

udeleženca evropske solidarnostne enote; 

ta praksa temelji na pisnem sporazumu o 

pripravništvu, ki vključuje razsežnost 

učenja in usposabljanja, jasne cilje, 

vsebino, naloge, strukturo in okvir, in v 

katero se vključi, da bi se pridobilo 

praktično in poklicno znanje in izkušnje 

ter s tem izboljšala zaposljivost in olajšal 

prehod v redno zaposlitev; pripravništva se 

ne smejo uporabljati za nadomeščanje 

plačanih zaposlitev; 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) „solidarnostni projekt“ pomeni 

lokalno pobudo za obdobje od dveh do 

dvanajst mesecev, ki jo vzpostavijo in 

izvajajo skupine vsaj petih udeležencev 

evropskih solidarnostnih enot z namenom 

reševanja ključnih izzivov v lokalni 

skupnosti, obenem pa jih povezujejo s širšo 

evropsko perspektivo; 

(10) „solidarnostni projekt“ pomeni 

lokalno, regionalno ali čezmejno pobudo 

za obdobje od dveh do dvanajst mesecev, 

ki jo vzpostavijo in izvajajo skupine 

udeležencev evropske solidarnostne enote 

ali sodelujoča organizacija z namenom 

reševanja ključnih izzivov v lokalni 

skupnosti, obenem pa jih povezujejo s širšo 

evropsko perspektivo; 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) „znak kakovosti“ pomeni potrdilo, 

ki se izda javnemu ali zasebnemu subjektu 

ali mednarodni organizaciji, ki je 

pripravljena nuditi opravljanje 

solidarnostnega dela v okviru evropskih 

solidarnostnih enot po postopku s ciljem 

zagotavljanja skladnosti z načeli in 

zahtevami listine evropskih solidarnostnih 

enot; 

(11) „znak kakovosti“ pomeni potrdilo, 

ki se izda javnemu ali zasebnemu 

neprofitnemu subjektu ali mednarodni 

organizaciji iz člena 2(4), ki je pripravljena 

nuditi opravljanje solidarnostnega dela v 

okviru evropske solidarnostne enote na 

podlagi skupnih meril, priznanih na ravni 

Unije, po postopku s ciljem zagotavljanja 

skladnosti z načeli in zahtevami listine 

evropske solidarnostne enote; 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) „portal evropskih solidarnostnih 

enot“ pomeni spletno orodje, ki 

udeležencem evropskih solidarnostnih enot 

in sodelujočim organizacijam zagotavlja 

ustrezne spletne storitve, vključno z 

informacijami o evropskih solidarnostnih 

enotah, registracijo udeležencev, iskanjem 

udeležencev za opravljanje solidarnostnega 

dela, promocijo in iskanjem priložnosti za 

opravljanje solidarnostnega dela, iskanjem 

potencialnih projektnih partnerjev, 

upravljanjem stikov in ponudb priložnosti 

za opravljanje solidarnostnega dela in 

projektov, usposabljanjem, aktivnostmi 

obveščanja javnosti in mreženja, 

obveščanjem o priložnostih ter drugim 

razvojem v zvezi z evropskimi 

solidarnostnimi enotami. 

(14) „portal evropskih solidarnostnih 

enot“ pomeni spletno orodje, ki deluje kot 

enotna kontaktna točka in udeležencem 

evropske solidarnostne enote in 

sodelujočim organizacijam zagotavlja 

ustrezne informacije in spletne storitve, ki 

dopolnjujejo storitve, ki jih že zagotavljajo 

sodelujoče organizacije, med drugim v 

zvezi z informacijami o evropski 

solidarnostni enoti, registracijo 

udeležencev, povezovanjem organizacij in 

udeležencev, iskanjem udeležencev za 

opravljanje solidarnostnega dela, 

promocijo in iskanjem priložnosti za 

opravljanje solidarnostnega dela, iskanjem 

potencialnih projektnih partnerjev, 

upravljanjem stikov in ponudb priložnosti 

za opravljanje solidarnostnega dela, 

zaposlitve in projektov, usposabljanjem, 

aktivnostmi obveščanja javnosti in 

mreženja, obveščanjem o priložnostih, 

omogočanjem uporabe mehanizma za 

povratne informacije glede kakovosti 

zagotovljenega solidarnostnega dela ter 

drugim razvojem v zvezi z evropsko 

solidarnostno enoto, obenem pa zagotavlja 

interoperabilnost z Evropskim mladinskim 
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portalom. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Cilj evropskih solidarnostnih enot je 

okrepiti udejstvovanje mladih in 

organizacij v dostopnih in 

visokokakovostnih solidarnostnih 

aktivnostih kot načinu, na katerega lahko 

prispevajo h krepitvi kohezije in 

solidarnosti v Evropi, podpirajo skupnosti 

in se odzivajo na družbene izzive. 

Cilj evropske solidarnostne enote je 

spodbujati solidarnost kot temeljno 

vrednoto evropskega projekta, in sicer s 

krepitvijo udejstvovanja mladih in 

organizacij v dostopnih in 

visokokakovostnih solidarnostnih 

aktivnostih kot načinu, na katerega lahko 

prispevajo h krepitvi kohezije in 

solidarnosti v Evropi, podpirajo lokalne in 

regionalne skupnosti in Unijo kot celoto 

ter omogočajo hiter in uspešen zagon 

projektov v Uniji in tretjih državah, ki se 

odzivajo na družbene izzive, v skladu z 

Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) s pomočjo sodelujočih organizacij 

mladim nuditi lahko dostopne priložnosti, 

da se udejstvujejo v solidarnostnih 

aktivnostih in ob tem okrepijo svoje 

spretnosti in kompetence za osebni, 

izobrazbeni, družbeni, državljanski in 

poklicni razvoj, izboljšajo svojo 

zaposljivost in si olajšajo prehod na trg 

dela, vključno s podporo mobilnosti mladih 

prostovoljcev, pripravnikov in delavcev; 

(a) S pomočjo sodelujočih organizacij 

mladim zagotoviti lahko dostopne 

priložnosti, da se udejstvujejo v 

solidarnostnih aktivnostih in ob tem 

okrepijo svoje znanje, spretnosti in 

kompetence za osebni, izobrazbeni, 

družbeni, državljanski in poklicni razvoj, 

izboljšajo svojo zaposljivost in si olajšajo 

prehod na trg dela, vključno s podpiranjem 

mobilnosti mladih prostovoljcev, 

pripravnikov in delavcev; 
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Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka (b) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) Zagotoviti, da solidarnostne 

aktivnosti, ki so ponujene udeležencem v 

evropskih solidarnostnih enotah, 

obravnavajo konkretne neizpolnjene 

družbene potrebe in prispevajo h krepitvi 

skupnosti ter da so te dejavnosti visoke 

kakovosti in ustrezno potrjene. 

(b) Zagotoviti, da solidarnostne 

aktivnosti, ki so ponujene udeležencem v 

evropski solidarnostni enoti, obravnavajo 

konkretne ključne družbene izzive, kot so 

družbena vključenost, varstvo okolja, 

preprečevanje in blažitev posledic 

podnebnih sprememb in naravnih nesreč 

ter krepitev lokalnih in regionalnih 
skupnosti ter da so te dejavnosti visoke 

kakovosti in ustrezno potrjene. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ukrepi evropskih solidarnostnih 

enot so skladni z zadevnimi politikami in 

programi v zvezi s področji iz člena 2(1) 

ter obstoječimi mrežami na ravni Unije, ki 

so relevantne za aktivnosti evropskih 

solidarnostnih enot, in te politike in 

programe dopolnjujejo. 

1. Ukrepi evropske solidarnostne 

enote so skladni z zadevnimi politikami in 

programi Unije v zvezi s področji iz člena 

2(1) ter obstoječimi mrežami na ravni 

Unije, ki so relevantne za aktivnosti 

evropske solidarnostne enote, in te politike 

in programe dopolnjujejo. 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija in sodelujoče države 

sodelujejo, da bi dosegle učinkovitost in 

uspešnost, in sicer z zagotavljanjem 

skladnosti med nacionalnimi programi in 

shemami, ki so povezani s solidarnostjo, 

izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem 

in mladimi, na eni strani ter ukrepi v okviru 

2. Komisija in sodelujoče države 

sodelujejo, da bi dosegle učinkovitost in 

uspešnost, in sicer z zagotavljanjem 

skladnosti med nacionalnimi, regionalnimi 

in lokalnimi programi in shemami, ki so 

povezani s solidarnostjo, izobraževanjem, 

poklicnim usposabljanjem, neformalnim in 
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evropskih solidarnostnih enot na drugi. 

Navedeni ukrepi se opirajo na relevantne 

dobre prakse in obstoječe programe. 

priložnostnim učenjem ter mladimi, na eni 

strani ter ukrepi v okviru evropske 

solidarnostne enote na drugi. Navedeni 

ukrepi se opirajo na relevantne dobre 

prakse in obstoječe programe. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) priložnosti za opravljanje 

solidarnostnega dela, solidarnostni 

projekti in aktivnosti mreženja; 

(a) solidarnostni projekti in aktivnosti 

mreženja; 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) opravljanje solidarnostnega dela v 

obliki prostovoljstva, pripravništva ali 

zaposlitve, vključno z individualnimi 

čezmejnimi priložnostmi za opravljanje 

solidarnostnega dela in priložnostmi za 

opravljanje solidarnostnega dela znotraj 

države pa tudi opravljanje solidarnostnega 

dela prostovoljskih skupin; 

(a) opravljanje solidarnostnega dela v 

obliki prostovoljstva, pripravništva ali 

zaposlitve, vključno z individualnimi 

priložnostmi za opravljanje solidarnostnega 

dela pa tudi opravljanje solidarnostnega 

dela prostovoljskih skupin; 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) aktivnosti mreženja za posameznike 

in organizacije, ki sodelujejo v evropskih 

solidarnostnih enotah. 

(c) aktivnosti mreženja za posameznike 

in organizacije, ki sodelujejo v evropski 

solidarnostni enoti, pri čemer morajo biti 

te aktivnosti skladne z dokazanimi 

izkušnjami na terenu, zlasti dobrimi 

praksami na področju prostovoljstva in 
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civilne zaščite, ter jih dopolnjevati. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ukrepe z namenom zagotavljanja 

kakovostnih priložnosti za opravljanje 

solidarnostnega dela, vključno z 

usposabljanjem, jezikovno podporo, 

upravno podporo za udeležence in 

sodelujoče organizacije, zavarovanjem, 

podporo po opravljanju solidarnostnega 

dela ter pripravo potrdila, v katerem so 

evidentirani in dokumentirani znanje, 

spretnosti in kompetence, ki so bili 

pridobljeni med opravljanjem 

solidarnostnega dela; 

(a) ukrepe z namenom zagotavljanja 

kakovostnih priložnosti za opravljanje 

solidarnostnega dela, katerih standardi so 

določeni v listini evropske solidarnostne 

enote, vključno s celovitim usposabljanjem 

pred opravljanjem solidarnostnega dela in 

med njim, jezikovno podporo, ki temelji 

na izkušnjah s spletno jezikovno podporo 

v okviru programa Erasmus+, upravno 

podporo za udeležence in sodelujoče 

organizacije, zavarovanjem, podporo po 

opravljanju solidarnostnega dela, npr. prek 

mentorja/nadzornika, ter pripravo potrdila 

na podlagi izkušenj z orodjem Youthpass, 

ki bo priznano na evropski ravni in v 

katerem so evidentirani, dokumentirani in 

potrjeni znanje, spretnosti in kompetence, 

ki so bili pridobljeni med opravljanjem 

solidarnostnega dela; 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) aktivnosti in ukrepe, ki jih 

zagotavljajo neprofitne organizacije, 

vključno z mladinskimi organizacijami, pa 

tudi organizacijami civilne družbe, ki 

podpirajo mlade pri dostopanju do 

priložnosti za opravljanje solidarnostnega 

dela in solidarnostnih projektov ali pri 

njihovem razvoju; 
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Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) razvoj in vzdrževanje znaka 

kakovosti za subjekte, ki so pripravljeni 

nuditi opravljanje solidarnostnega dela za 

evropske solidarnostne enote, da se 

zagotovi skladnost z načeli in zahtevami 

listine evropskih solidarnostnih enot; 

(b) razvoj in vzdrževanje znaka 

kakovosti, podeljenega na podlagi 

skupnih meril, priznanih na evropski 

ravni, za subjekte, ki so pripravljeni nuditi 

opravljanje solidarnostnega dela za 

evropsko solidarnostno enoto, da se 

zagotovi skladnost z načeli in zahtevami 

listine evropske solidarnostne enote; 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) vzpostavitev, vzdrževanje in 

posodabljanje portala evropskih 

solidarnostnih enot 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, ki so na voljo v vseh 

uradnih jezikih Unije, pa tudi potrebnih 

podpornih sistemov IT in spletnih orodij. 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Znesek iz odstavka 1 vključuje 

finančna sredstva v višini 

294 200 000 EUR1a v tekočih cenah, 

sestavljena iz naslednjih prispevkov: 

 (a)  program Erasmus+ prispeva 

197 700 000 EUR v tekočih cenah; 

 (b)  Program za zaposlovanje in 

socialne inovacije prispeva 

10 000 000 EUR v tekočih cenah; 
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 (c)  nerazporejena razlika iz 

razdelka 1a (vključno s skupno razliko v 

okviru obveznosti) prispeva 

86 500 000 EUR v tekočih cenah. 

 __________________ 

 1a Ta finančna sredstva pomenijo 

prednostni referenčni znesek v smislu 

točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma 

(2013/C 373/01) med Evropskim 

parlamentom, Svetom in Komisijo o 

proračunski disciplini, sodelovanju v 

proračunskih zadevah in dobrem 

finančnem poslovodenju. 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Znesek iz odstavka 1 vključuje 

finančna sredstva v višini 

294 200 000 EUR33 v tekočih cenah, ki jih 
dopolnjujejo naslednji prispevki: 

2. Znesek iz odstavka 1a dopolnjujejo 

naslednji prispevki: 

__________________  

33 Ta finančna sredstva pomenijo 

prednostni referenčni znesek v smislu 

točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma 

(2013/C 373/01) med Evropskim 

parlamentom, Svetom in Komisijo o 

proračunski disciplini, sodelovanju v 

proračunskih zadevah in dobrem 

finančnem poslovodenju. 

 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Finančna podpora za opravljanje 

solidarnostnega dela in solidarnostne 

projekte iz člena 7(1)(a) in (b) se okvirno 

3. Finančna podpora za opravljanje 

solidarnostnega dela in solidarnostne 

projekte iz člena 7(1)(a) in (b) se okvirno 
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razdeli na 80 % za opravljanje 

prostovoljskega solidarnostnega dela in 

solidarnostne projekte ter 20 % za 

pripravništvo in zaposlitev. 

razdeli na 70 % za opravljanje 

prostovoljskega solidarnostnega dela in 

solidarnostne projekte ter 30 % za 

pripravništvo in zaposlitev. 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Sodelujoča država lahko 

upravičencem nameni nacionalna 

sredstva, ki se upravljajo skladno s pravili 

evropskih solidarnostnih enot, in v ta 

namen uporabi decentralizirane strukture 

evropskih solidarnostnih enot, pod 

pogojem, da zagotovi sorazmerno 

dopolnilno financiranje teh struktur. 

6. Sodelujoča država, lokalni ali 

regionalni subjekt lahko upravičencem 

nameni dodatna sredstva, ki se upravljajo 

skladno s pravili evropske solidarnostne 

enote, in v ta namen uporabi 

decentralizirane strukture evropske 

solidarnostne enote, pod pogojem, da 

zagotovi sorazmerno dopolnilno 

financiranje teh struktur. 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Za poenostavitev zahtev za 

upravičence bi bilo treba čim več 

uporabljati pavšalne zneske, stroške na 

enoto in pavšalno financiranje. 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice sodelujejo v 

evropskih solidarnostnih enotah. 

1. V evropski solidarnostni enoti 

lahko sodelujejo naslednje države: 

 (a) države članice; 
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 (b) države pristopnice, države 

kandidatke in potencialne države 

kandidatke, ki jim predpristopna strategija 

prinaša koristi, v skladu s splošnimi načeli 

ter splošnimi pogoji za sodelovanje teh 

držav v programih Unije, določenih v 

ustreznih okvirnih sporazumih, sklepih 

pridružitvenega sveta ali podobnih 

sporazumih; 

 (c) države Efte, ki so pogodbenice 

Sporazuma EGP, v skladu z določbami 

tega sporazuma; 

 (d) države, ki sodelujejo v evropski 

sosedski politiki in so sklenile sporazume 

z Unijo, s katerimi se jim omogoči 

sodelovanje v programih Unije, če 

sklenejo dvostranske sporazume z Unijo o 

pogojih za njihovo sodelovanje v evropski 

solidarnostni enoti. 

 Države članice sodelujejo v evropski 

solidarnostni enoti za krepitev socialne 

kohezije prek solidarnosti in posredovanja 

Unije. 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Evropske solidarnostne enote so 

odprte za sodelovanje drugih držav na 

podlagi dvostranskih sporazumov. 

Sodelovanje se po potrebi opira na dodatna 

sredstva, ki so dana na voljo po postopkih, 

o katerih se dogovori z navedenimi 

državami. 

2. Evropska solidarnostna enota je 

odprta za sodelovanje drugih držav na 

podlagi dvostranskih in večstranskih 

sporazumov za čezmejne projekte z 

evropskimi državami, ki niso članice EU. 

Sodelovanje se po potrebi opira na dodatna 

sredstva, ki so dana na voljo po postopkih, 

o katerih se dogovori z navedenimi 

državami. 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Mladi v starosti od 17 do 30 let, ki 

so pripravljeni sodelovati v evropskih 

solidarnostih enotah, se registrirajo na 

portalu evropskih solidarnostnih enot. 

Vendar so registrirani mladi ob začetku 

opravljanja solidarnostnega dela ali 

projekta stari vsaj 18 let in ne starejši od 

30. 

1. Mladi v starosti od 17 do 30 let, ki 

so pripravljeni sodelovati v evropski 

solidarnosti enoti, se registrirajo na portalu 

evropske solidarnostne enote ali poiščejo 

možnosti za dostop do tega programa prek 

obstoječih postopkov prijave, kot jih 

določajo organizacije koordinatorke in 

organizacije pošiljateljice. Vendar so 

registrirani mladi ob začetku opravljanja 

solidarnostnega dela ali projekta stari vsaj 

18 let in ne starejši od 30. Mladi lahko pri 

tem projektu sodelujejo tolikokrat, 

kolikokrat želijo, ne glede na 

razpoložljivost. 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Vloga mladega posameznika za 

dolgoročnejši program ne sme biti 

zavrnjena, če bo ta posameznik v času 

trajanja projekta dopolnil 30 let. 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pri izvajanju te uredbe Komisija in 

sodelujoče države poskrbijo, da se poseben 

poudarek nameni spodbujanju socialnega 

vključevanja, zlasti sodelovanja mladih z 

manj možnostmi. 

2. Pri izvajanju te uredbe Komisija in 

sodelujoče države poskrbijo, da se poseben 

poudarek nameni spodbujanju socialnega 

vključevanja, zlasti sodelovanja mladih z 

manj možnostmi, pri čemer se vsem 

udeležencem zagotovi posebno 

prostovoljsko usposabljanje. 
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Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. V evropskih solidarnostnih enotah 

sodelujejo javni ali zasebni subjekti ali 

mednarodne organizacije, če so prejeli 

znak kakovosti evropskih solidarnostnih 

enot. 

1. V evropski solidarnostni enoti 

sodelujejo javni ali zasebni neprofitni 

subjekti ali mednarodne organizacije iz 

člena 2(4), če so prejeli znak kakovosti 

evropske solidarnostne enote v skladu s 

cilji te uredbe, kar omogoča prožnejši 

dostop do evropske solidarnostne enote s 

preprostimi in jasnimi pravili. 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Na podlagi ocene lahko subjekt 

pridobi znak kakovosti evropskih 

solidarnostnih enot. Pridobljeni znak se 

redno ponovno oceni in se lahko odvzame. 

3. Na podlagi ocene lahko subjekt 

pridobi znak kakovosti evropske 

solidarnostne enote. Pridobljeni znak se 

redno ponovno oceni in se lahko odvzame, 

vendar se lahko nato ponovno dodeli po 

nadaljnji oceni. Rezultati ponovnega 

ocenjevanja subjektov so del ocenjevanja 

in spremljanja iz člena 15 in zlasti 

poročila o napredku, ki ga bo Komisija 

objavila leta 2020. 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vsi javni ali zasebni subjekti s sedežem v 

sodelujoči državi ter mednarodne 

organizacije, ki v sodelujočih državah 

izvajajo solidarnostne aktivnosti, se lahko 

prijavijo za financiranje v okviru evropskih 

solidarnostnih enot. V primeru aktivnosti iz 

Vsi javni ali zasebni neprofitni subjekti s 

sedežem v sodelujoči državi ter 

mednarodne organizacije, ki v sodelujočih 

državah izvajajo solidarnostne aktivnosti, 

se lahko prijavijo za financiranje v okviru 

evropske solidarnostne enote. V primeru 
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člena 7(1)(a) je pridobitev znaka kakovosti 

s strani sodelujoče organizacije predpogoj 

za prejem financiranja v okviru evropskih 

solidarnostnih enot. V primeru 

solidarnostnih projektov iz člena 7(1)(b) se 

lahko za financiranje prijavijo tudi fizične 

osebe v imenu neformalnih skupin 

udeležencev evropskih solidarnostnih enot. 

aktivnosti iz člena 7(1)(a) je pridobitev 

znaka kakovosti s strani sodelujoče 

organizacije predpogoj za prejem 

financiranja v okviru evropske 

solidarnostne enote. V primeru 

solidarnostnih projektov iz člena 7(1)(b) se 

lahko za financiranje prijavijo tudi fizične 

osebe v imenu neformalnih skupin 

udeležencev evropske solidarnostne enote. 

Poraba in porazdelitev sredstev bi se 

morali izvajati na način, ki bo zagotavljal 

učinkovit in hiter odziv na družbene 

spremembe. 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Napredek pri doseganju posebnih ciljev se 

ocenjuje z uporabo kazalnikov, kot so: 

Napredek pri doseganju posebnih ciljev in 

kakovost zagotovljenega solidarnostnega 

dela se ocenjujeta z uporabo kazalnikov, 

kot so: 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) število udeležencev v 

prostovoljskem solidarnostnem delu 

(znotraj države in čezmejno): 

(a) število udeležencev v 

prostovoljskem solidarnostnem delu po 

državi, starosti in spolu: 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) število udeležencev v (d) število udeležencev v 

solidarnostnih projektih po državi, starosti 



 

PE608.135v02-00 36/43 AD\1138578SL.docx 

SL 

solidarnostnih projektih; in spolu; 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) število organizacij z znakom 

kakovosti evropskih solidarnostnih enot. 

(e) število organizacij z znakom 

kakovosti evropske solidarnostne enote po 

državi. 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) delež udeležencev, ki so prejeli 

potrdilo, kot je Youthpass, diplomo ali 

katero koli drugo obliko uradnega 

priznanja za sodelovanje v evropskih 

solidarnostnih enotah, po državah, 

starosti in spolu; 

 

Predlog spremembe  71 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (eb) delež udeležencev, ki izjavljajo, da 

so dosegli napredek pri svojem osebnem, 

izobrazbenem, družbenem in 

državljanskem razvoju, po državah, 

starosti in spolu; 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e c (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ec) delež udeležencev, ki izjavljajo, da 

so povečali svoje jezikovne spretnosti, po 

državah, starosti in spolu; 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ed) delež udeležencev, ki izjavljajo, da 

nameravajo še naprej sodelovati pri 

solidarnostnih aktivnostih, po državah, 

starosti in spolu; 

 

Predlog spremembe  74 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ee) delež udeležencev invalidov po 

državah, starosti, spolu in vrsti 

solidarnostnega dela. 

 

Predlog spremembe  75 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Mehanizem povratnih informacij se 

vzpostavi tudi v okviru portala evropske 

solidarnostne enote za prejemanje 

pripomb udeležencev o kakovosti 

zagotovljenega solidarnostnega dela. 
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Predlog spremembe  76 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Najkasneje šest mesecev po začetku 

veljavnosti te uredbe bo Komisija 

vzpostavila podroben program za 

spremljanje realizacij, rezultatov in 

učinkov te uredbe. 

Brez poseganja v odstavek 1 bo Komisija 
najkasneje šest mesecev po začetku 

veljavnosti te uredbe vzpostavila podroben 

program za spremljanje realizacij, 

rezultatov in učinkov te uredbe. 

 

Predlog spremembe  77 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Da bi ocenila izkušnje z evropsko 

solidarnostno enoto, Komisija štiri leta po 

… [datum začetka uporabe te uredbe] 

objavi poročilo o dobrih praksah, na 

katerih lahko temeljijo prihodnji politični 

in kohezijski cilji. 

 

Predlog spremembe  78 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija v sodelovanju s 

sodelujočimi državami zagotovi širjenje 

informacij, promocijo in nadaljnje 

ukrepanje v zvezi z vsemi ukrepi, 

podprtimi v okviru evropskih 

solidarnostnih enot. 

1. Komisija v sodelovanju s 

sodelujočimi državami zagotovi širjenje 

informacij, promocijo in nadaljnje 

ukrepanje v zvezi z vsemi ukrepi, 

podprtimi v okviru evropske solidarnostne 

enote, zlasti z rešitvami IKT, kot je portal, 

ki je na voljo v vseh uradnih jezikih Unije, 

s posebnim poudarkom na enakih 

možnostih in dostopnosti. 
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Predlog spremembe  79 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Dejavnosti obveščanja prispevajo 

tudi k institucionalnemu komuniciranju o 

političnih prednostnih nalogah Unije, če so 

povezane s splošnim ciljem te uredbe. 

3. Dejavnosti obveščanja prispevajo 

tudi k institucionalnemu komuniciranju o 

političnih prednostnih nalogah Unije, če so 

povezane s splošnim ciljem te uredbe, ter 

pomenijo dodano vrednost in 

prepoznavnost za EU. 

 

Predlog spremembe  80 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nacionalni organ imenuje 

neodvisen revizijski organ. Neodvisni 

revizijski organ izda revizijsko mnenje o 

letni izjavi o upravljanju iz člena 60(5) 

Uredbe (EU, Euratom) št. 966//2012. 

1. Nacionalni organ v skladu z 

načelom preglednosti imenuje neodvisen 

revizijski organ. Neodvisni revizijski organ 

izda revizijsko mnenje o letni izjavi o 

upravljanju iz člena 60(5) Uredbe (EU, 

Euratom) št. 966//2012. 

 

Predlog spremembe  81 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) določa standarde notranje kontrole 

za nacionalne agencije in pravila za 

upravljanje sredstev Unije, dodeljenih kot 

nepovratna sredstva, s strani nacionalnih 

agencij; 

(a) določa standarde notranje kontrole 

za nacionalne agencije in pravila za 

upravljanje sredstev Unije, dodeljenih kot 

nepovratna sredstva, s strani nacionalnih 

agencij, pri čemer upošteva zahteve glede 

poenostavitve in tako sodelujočim 

organizacijam ne nalaga dodatnih 

bremen; 
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Predlog spremembe  82 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) Evropska komisija pri uvedbi 

evropske solidarnostne enote tesno 

sodeluje z nacionalnim organom, 

imenovanim za evropsko solidarnostno 

enoto. 

 

Predlog spremembe  83 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Komisija z mrežo nacionalnih 

agencij organizira redne sestanke, da bi 

zagotovila usklajeno izvajanje evropskih 

solidarnostnih enot v vseh sodelujočih 

državah. 

7. Komisija z mrežo nacionalnih 

agencij in drugimi deležniki, vključenimi v 

aktivnosti evropske solidarnostne enote, 

organizira redne sestanke, da bi zagotovila 

usklajeno izvajanje evropske solidarnostne 

enote v vseh sodelujočih državah. 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Nacionalne agencije so odgovorne 

za primarne kontrole upravičencev do 

nepovratnih sredstev, in sicer za ukrepe 

evropskih solidarnostnih enot, za katere so 

pristojne. Te kontrole dajo razumna 

zagotovila, da se dodeljena nepovratna 

sredstva uporabljajo za predvidene namene 

in v skladu z veljavnimi pravili Unije. 

3. Nacionalne agencije so odgovorne 

za primarne kontrole upravičencev do 

nepovratnih sredstev, in sicer za ukrepe 

evropske solidarnostne enote, za katere so 

pristojne. Te kontrole so sorazmerne in 

ustrezne ter dajo razumna zagotovila, da se 

dodeljena nepovratna sredstva uporabljajo 

za predvidene namene in v skladu z 

veljavnimi pravili Unije, pri čemer 

upoštevajo zahteve glede poenostavitve in 

tako sodelujočim organizacijam ne 

nalagajo dodatnih bremen. Poleg tega se 

za poenostavitev zahtev za upravičence 
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čim več uporabljajo pavšalni zneski, 

stroški na enoto ali pavšalno financiranje. 

 

Predlog spremembe  85 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za izvajanje te uredbe Komisija z 

izvedbenimi akti sprejme delovne 

programe. Vsak delovni program 

zagotavlja, da se splošni in posebni cilji iz 

členov 3 in 4 izvajajo na dosleden način, 

ter določi pričakovane rezultate, način 

izvajanja in skupni znesek tega programa. 

Delovni programi prav tako vsebujejo opis 

ukrepov, ki bodo financirani, navedbo 

zneska, dodeljenega vsakemu ukrepu, in 

porazdelitev finančnih sredstev med 

sodelujoče države za ukrepe, ki jih 

upravljajo njihove nacionalne agencije, ter 

okvirni časovni razpored izvajanja. 

1. Za izvajanje te uredbe Komisija z 

izvedbenimi akti sprejme delovne 

programe. Vsak delovni program 

zagotavlja, da se splošni in posebni cilji iz 

členov 3 in 4 izvajajo na dosleden način, 

ter določi pričakovane rezultate, način 

izvajanja in skupni znesek tega programa. 

Delovni programi prav tako vsebujejo opis 

ukrepov, ki bodo financirani, vključno s 

skupnimi ukrepi na čezmejni ravni, 

navedbo zneska, dodeljenega vsakemu 

ukrepu, in porazdelitev finančnih sredstev 

med sodelujoče države za ukrepe, ki jih 

upravljajo njihove nacionalne agencije, ter 

okvirni časovni razpored izvajanja. 
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