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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska solidarnostna enota je nova pobuda EU, ki med njenimi državljani in med državami 
članicami spodbuja solidarnost kot osnovno vrednoto EU ter mladim ponuja priložnosti za 
prostovoljstvo ali delo na projektih v svoji državi ali tujini, ki koristijo skupnostim in ljudem 
v Evropi.

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, spretnosti in kompetence, so mladim finančno dostopne 
ter se izvajajo v varnih in zdravih razmerah. Pripravljavka mnenja je posebej poudarila, da bi 
morale biti solidarnostne aktivnosti, ki so na voljo mladim, usmerjene na tiste, ki se ne 
izobražujejo ali usposabljajo.

Prostovoljske aktivnosti (znotraj in zunaj Unije) so bogata izkušnja v okviru neformalnega in 
priložnostnega učenja, ki krepi osebni, družbeno-izobraževalni in poklicni razvoj mladih ter 
njihovo aktivno državljanstvo in zaposljivost. Pripravljavka mnenja je poudarila, da je treba 
udeležencem v prostovoljskih aktivnostih v celoti povrniti stroške, povezane s 
prostovoljskimi aktivnostmi, kot so stroški za nastanitev in lokalni prevoz, žepnina ter stroški 
za obroke, prevoz iz kraja prebivanja v kraj prostovoljnega dela in nazaj. 

Evropska solidarnostna enota mladim daje priložnost za oblikovanje in izvedbo lastnih 
projektov za reševanje specifičnih izzivov v korist njihovih lokalnih in regionalnih skupnosti. 
Navedeni projekti so odskočna deska za sodelovanje v solidarnostnih aktivnostih in priložnost 
za preizkušanje zamisli in podpiranje mladih pri tem, da sami postanejo gonilna sila 
solidarnostnih ukrepov. Poleg tega so projekti evropske solidarnostne enote prvi korak pri 
spodbujanju udeležencev evropske solidarnostne enote k samozaposlitvi ali ustanovitvi 
združenj, nevladnih organizacij, socialnih podjetij ali drugih organov, dejavnih v 
solidarnostnem, neprofitnem in mladinskem sektorju.

Vsak subjekt, ki želi sodelovati v evropski solidarnostni enoti, bi moral kot predpogoj za 
sodelovanje prejeti znak kakovosti. Pripravljavka mnenja je poudarila, da bi bilo treba 
podeljeni znak kakovosti ponovno oceniti vsaj na dve leti ter bi ga bilo mogoče odvzeti, če se 
med preverjanjem ugotovi, da pogoji, ki so vodili do podelitve znaka, niso več izpolnjeni.

Na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni bi bilo treba zagotavljati ustrezno 
ozaveščanje, oglaševanje in razširjanje informacij o priložnostih in rezultatih ukrepov, 
podprtih s programom. V tem smislu bi bilo treba posebno pozornost nameniti socialnim 
podjetjem ter jih spodbujati, da podprejo aktivnosti evropske solidarnostne enote. Za boljše 
doseganje ciljev programa evropske solidarnostne enote bi morale Komisija, države članice in 
nacionalne agencije po možnosti tesno sodelovati v partnerstvu z nevladnimi organizacijami, 
socialnimi podjetji, mladinskimi organizacijami in lokalnimi deležniki, ki imajo strokovno 
znanje s področja solidarnostnih ukrepov.

Ta predlog uvaja več poenostavitev za posameznike in organizacije ter na institucionalni 
ravni. Pripravljavka mnenja predlaga nadaljnje poenostavitve obstoječega finančnega 
postopka z dajanjem prednosti poenostavljeni možnosti obračunavanja stroškov, da se 
poenostavijo zahteve za upravičence. Pripravljavka mnenja se strinja s predlogom za 
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določitev standardov notranje kontrole za zadevno nacionalno agencijo in pravil za 
upravljanje sredstev Unije, ki jih nacionalne agencije dodelijo kot nepovratna sredstva, pri 
čemer se upošteva zahteve glede poenostavitve in sodelujočim organizacijam ne nalaga 
dodatnih bremen.

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. Ta skupna vrednota 
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 skupnih 
vrednotah in solidarnosti med državljani,
med državami članicami in med 
generacijami. Ta skupna vrednota usmerja 
njene ukrepe in zagotavlja potrebno 
enotnost za reševanje sedanjih in 
prihodnjih družbenih izzivov na evropski 
in mednarodni ravni, s katerimi so se 
mladi Evropejci pripravljeni spopadati z 
izražanjem solidarnosti v praksi.

Predlog spremembe 2

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 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 in lokalne akterje v 
njihovih prizadevanjih za spopadanje z 
različnimi izzivi in krizami. Z navedenim 
sporočilom se je začela prva faza evropske 

(3) Komisija je v svojem sporočilu z 
naslovom 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. Z 
navedenim sporočilom se je začela prva 
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solidarnostne enote, v kateri so se mladim 
po vsej Uniji priložnosti za prostovoljstvo, 
pripravništvo ali zaposlitev omogočale iz 
različnih programov EU.

faza evropske solidarnostne enote, v kateri 
so se mladim po vsej Uniji priložnosti za 
prostovoljstvo, pripravništvo ali zaposlitev 
omogočale iz različnih programov EU.

___________________ __________________

18Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij: Evropska solidarnostna enota 
(COM(2016)0942).

18Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij: Evropska solidarnostna enota 
(COM(2016)0942).

Predlog spremembe 3

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, 
pripravnikov in delavcev.

(5) Mladi bi morali imeti na voljo 
lahko dostopne in vključujoče priložnosti 
za udejstvovanje v solidarnostnih 
aktivnostih, ki jim bodo omogočile, da 
pokažejo svojo predanost koristim
skupnosti, vključno z lokalnimi 
skupnostmi, ter pridobijo koristne 
izkušnje, znanje, spretnosti in kompetence 
za osebni, izobraževalni, družbeni, 
državljanski in poklicni razvoj, s čimer bi 
se izboljšala njihova zaposljivost na 
nacionalni, regionalni, evropski ter po 
potrebi čezmejni ali mednarodni ravni. 
Navedene aktivnosti bi morale tudi 
podpirati mobilnost mladih prostovoljcev, 
pripravnikov in delavcev.

Predlog spremembe 4

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 

(6) Mladim, zlasti tistim, ki se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, bi bilo treba 
ponuditi visokokakovostne solidarnostne 
aktivnosti v smislu, da obravnavajo 
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skupnosti, mladim nudijo priložnost 
pridobiti dragoceno znanje in kompetence, 
so mladim finančno dostopne ter se 
izvajajo v varnih in zdravih razmerah.

neizpolnjene družbene potrebe, prispevajo 
h krepitvi lokalnih skupnosti in socialni 
koheziji, mladim nudijo priložnost 
pridobiti dragoceno znanje, spretnosti in 
kompetence, so mladim finančno dostopne 
ter se izvajajo v varnih, vključujočih in 
zdravih razmerah.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropska solidarnostna enota je 
enotna vstopna točka za solidarnostne 
aktivnosti po vsej Uniji in zunaj nje. Treba 
bi bilo zagotoviti skladnost in 
dopolnjevanje z drugimi ustreznimi 
politikami in programi Unije. Evropska 
solidarnostna enota se opira na prednosti in 
sinergije predhodnih ter obstoječih 
programov, zlasti evropske prostovoljske 
službe19 in pobude Prostovoljci EU za 
humanitarno pomoč20. Prav tako 
dopolnjuje prizadevanja držav članic za 
podporo mladim in olajšanje njihovega 
prehoda iz izobraževanja v zaposlitev v 
okviru jamstva za mlade, in sicer z 
dodatnimi priložnostmi za vključitev na trg 
dela v obliki pripravništev ali zaposlitev na 
področjih, povezanih s solidarnostjo, v 
njihovih državah članicah ali v tujini. 
Zagotovljeno je tudi dopolnjevanje z 
obstoječimi mrežami na ravni Unije, ki so 
relevantne za aktivnosti v okviru evropske 
solidarnostne enote, kot sta evropska mreža 
javnih služb 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 evropsko 
solidarnostno enoto, in sicer na podlagi 
dobrih praks, kadar je to primerno.

(7) Evropska solidarnostna enota je 
enotna vstopna točka za solidarnostne 
aktivnosti po vsej Uniji in zunaj nje. Treba 
bi bilo zagotoviti skladnost in 
dopolnjevanje z drugimi ustreznimi 
politikami in programi Unije. Evropska 
solidarnostna enota se opira na prednosti in 
sinergije predhodnih ter obstoječih 
programov, zlasti evropske prostovoljske 
službe19 in pobude Prostovoljci EU za 
humanitarno pomoč20. Prav tako 
dopolnjuje prizadevanja držav članic, regij 
in mest za podporo mladim in olajšanje 
njihovega prehoda iz izobraževanja v 
zaposlitev v okviru jamstva za mlade, in 
sicer z dodatnimi priložnostmi za 
vključitev na trg dela v obliki pripravništev 
ali zaposlitev na področjih, povezanih s 
solidarnostjo, v njihovih državah članicah 
ali v tujini. Zagotovljeno je tudi 
dopolnjevanje z obstoječimi mrežami na 
ravni Unije, ki so relevantne za aktivnosti v 
okviru evropske solidarnostne enote, kot 
sta evropska mreža javnih služb 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 evropsko 
solidarnostno enoto, in sicer na podlagi 
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dobrih praks, kadar je to primerno.

_________________ _________________

19Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. december 
2013 o uvedbi programa „Erasmus+“: 
program Unije za izobraževanje, 
usposabljanje, mladino in šport, ter o 
razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 
št. 1720/2006/ES in št. 1298/2008/ES (UL 
L 347, 20.12.2013, str. 50–73).

19Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. december 
2013 o uvedbi programa „Erasmus+“: 
program Unije za izobraževanje, 
usposabljanje, mladino in šport, ter o 
razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 
št. 1720/2006/ES in št. 1298/2008/ES (UL 
L 347, 20.12.2013, str. 50–73).

20Uredba (EU) št. 375/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o 
ustanovitvi Evropske prostovoljske enote 
za humanitarno pomoč (pobuda 
„Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“ ) 
(UL L 122, 24.4.2014, str. 1–17).

20Uredba (EU) št. 375/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o 
ustanovitvi Evropske prostovoljske enote 
za humanitarno pomoč (pobuda 
„Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“ ) 
(UL L 122, 24.4.2014, str. 1–17).

Predlog spremembe 6

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 
programov in 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.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Te aktivnosti bi morale koristiti 
skupnostim in hkrati spodbujati osebni, 
izobraževalni, družbeni, državljanski in 
poklicni razvoj posameznikov, izvajajo pa 
se lahko v obliki prostovoljstva, 
pripravništev in zaposlitev, projektov ali 
aktivnosti mreženja na različnih področjih, 
kot so izobraževanje in usposabljanje, 
zaposlovanje, enakost spolov, podjetništvo 
(zlasti socialno), državljanstvo in 
demokratična udeležba, varstvo okolja in 
narave, podnebni ukrepi, preprečevanje 
nesreč, pripravljenost nanje in obnova po 
njih, kmetijstvo in razvoj podeželja, 
preskrba s hrano in neživilskimi izdelki, 
zdravje in dobro počutje, ustvarjalnost in 
kultura, telesna vzgoja in šport, socialna 
pomoč in varnost, sprejem in vključevanje 
državljanov tretjih držav, teritorialno 
sodelovanje in kohezija ter čezmejno 
sodelovanje. Takšne solidarnostne 
aktivnosti bi morale vključevati 
kakovostno razsežnost učenja in 
usposabljanja prek ustreznih aktivnosti, ki 
se udeležencem lahko ponudijo pred 
solidarnostno aktivnostjo, med njo in po 
njej.

(10) Te aktivnosti bi morale koristiti 
skupnostim, podpirati bi jih morali lokalni
in regionalni organi, hkrati pa bi morale
spodbujati osebni, izobraževalni, družbeni, 
državljanski in poklicni razvoj 
posameznikov, izvajajo pa se lahko v 
obliki prostovoljstva, pripravništev in 
zaposlitev, projektov ali aktivnosti 
mreženja, informacijske in novih 
tehnologij na različnih področjih, kot so 
formalno in neformalno izobraževanje, 
priložnostno učenje, medkulturni dialog, 
socialna vključenost in usposabljanje, 
zaposlovanje, enakost spolov, podjetništvo 
(zlasti socialno), državljanstvo in 
demokratična udeležba, varstvo okolja in 
narave, podnebni ukrepi, preprečevanje 
nesreč, pripravljenost nanje in obnova po 
njih, kmetijstvo in razvoj podeželja, 
preskrba s hrano in neživilskimi izdelki, 
zdravje in dobro počutje, ustvarjalnost in 
kultura, telesna vzgoja in šport, socialna 
pomoč in varnost, sprejem in vključevanje 
državljanov tretjih držav, teritorialno 
sodelovanje in kohezija ter čezmejno 
sodelovanje. Takšne solidarnostne 
aktivnosti bi morale vključevati 
kakovostno razsežnost izobraževanja,
učenja in usposabljanja prek ustreznih 
aktivnosti, ki se udeležencem lahko 
ponudijo pred solidarnostno aktivnostjo, 
med njo in po njej.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Prostovoljske aktivnosti (znotraj in (11) Prostovoljske aktivnosti (znotraj in 
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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 
koordinacije.

zunaj Unije) pomenijo bogato izkušnjo v 
okviru neformalnega in priložnostnega 
učenja, ki krepi osebni, družbeno-
izobraževalni in poklicni razvoj mladih ter 
njihovo aktivno državljanstvo, izmenjavo 
dobre prakse ter možnosti za zaposlitev na 
trgu dela. Prostovoljske aktivnosti ne bi 
smele negativno vplivati na potencialno ali 
obstoječo plačano zaposlitev ali šteti kot 
nadomestilo zanjo. Udeležencem v 
prostovoljskih aktivnostih bi bilo treba 
ustrezno povrniti stroške, povezane s 
prostovoljsko aktivnostjo, vključno z 
nastanitvijo, lokalnim prevozom, žepnino, 
obroki, prevozom iz kraja prebivanja v 
kraj prostovoljske aktivnosti in nazaj.
Komisija in države članice bi morale glede 
politik prostovoljstva na področju mladih 
sodelovati prek odprte metode 
koordinacije.

Predlog spremembe 9

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 

(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 in regionalnih skupnosti, 
po potrebi ob upoštevanju posebnih 
lokalnih, regionalnih in čezmejnih 
dejavnikov. Navedeni projekti so 
priložnost za oblikovanje inovativnih 
rešitev za ključne izzive 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, 
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mladinskem sektorju. nevladnih organizacij, socialnih podjetij ali 
drugih organov, dejavnih v solidarnostnem, 
neprofitnem in mladinskem sektorju.

Predlog spremembe 10

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, 
dostop do storitev osebne podpore, 
zavarovanje, upravna podpora in podpora 
pred opravljeno aktivnostjo in po njej 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.

Predlog spremembe 11

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 

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

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Vsak subjekt, ki želi sodelovati v 
evropski solidarnostni enoti, bi moral ob 
izpolnjevanju ustreznih pogojev prejeti 
znak kakovosti. Postopek za podelitev 
znaka kakovosti bi morali izvajalski organi 
evropske solidarnostne enote izvajati 
stalno. Podeljeni znak kakovosti bi bilo 
treba redno ponovno oceniti in ga je
mogoče odvzeti, če se med preverjanjem 
ugotovi, da pogoji, ki so vodili do 
podelitve znaka, niso več izpolnjeni.

(18) Vsak subjekt, ki želi sodelovati v 
evropski solidarnostni enoti, bi moral ob 
izpolnjevanju ustreznih pogojev prejeti 
znak kakovosti. Postopek za podelitev 
znaka kakovosti bi morali izvajalski organi 
evropske solidarnostne enote izvajati 
stalno. Podeljeni znak kakovosti bi bilo 
treba ponovno oceniti vsaj vsaka štiri leta 
ter naj bi ga bilo mogoče odvzeti, če se 
med preverjanjem ugotovi, da pogoji, ki so 
vodili do podelitve znaka, niso več 
izpolnjeni.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Omogočiti bi bilo treba razširitev 
projektov evropske solidarnostne enote. 
Uvesti bi bilo treba posebne ukrepe za 
pomoč nosilcem projektov evropske 
solidarnostne enote pri vlogah za 
nepovratna sredstva ali razvijanju sinergij s 
podporo evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov ter programov v 
zvezi z migracijami, varnostjo, 
pravosodjem in državljanstvom, zdravjem 
in kulturo.

(21) Omogočiti bi bilo treba razširitev 
projektov evropske solidarnostne enote. 
Hkrati bi morale biti morebitnim 
upravičencem na voljo natančne in sproti 
posodobljene informacije o teh 
priložnostih. Uvesti bi bilo treba posebne 
ukrepe za pomoč nosilcem projektov 
evropske solidarnostne enote pri vlogah za 
nepovratna sredstva ali razvijanju sinergij s 
podporo evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov ter programov v 
zvezi z migracijami, varnostjo, 
pravosodjem in državljanstvom, zdravjem 
in kulturo.



PE629.617v02-00 12/23 AD\1174303SL.docx

SL

Predlog spremembe 14

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 in uporabniku 
prijazen 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.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

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 

(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. Pri 
spremljanju programa se kaže, v kolikšni 
meri so izpolnjena prizadevanja, da bi 
program odražal raznoliko sestavo družbe 
glede manjšinskih skupin, invalidnosti, 
socialne in finančne zapostavljenost ter 
regionalnega porekla udeležencev.
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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.

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 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Na evropski, nacionalni in lokalni 
ravni bi bilo treba zagotavljati ustrezno 
ozaveščanje, oglaševanje in razširjanje 
informacij o priložnostih in rezultatih 
ukrepov, podprtih s programom. Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti socialnim 
podjetjem ter jih spodbujati, da podprejo 
aktivnosti evropske solidarnostne enote. Pri 
aktivnostih ozaveščanja, oglaševanja in 
razširjanja informacij bi morali sodelovati 
vsi izvajalski organi programa, po potrebi 
tudi s podporo drugih zainteresiranih 
strani.

(38) Na evropski, nacionalni, regionalni
in lokalni ravni bi bilo treba zagotavljati 
ustrezno ozaveščanje, oglaševanje in 
razširjanje informacij o priložnostih in 
rezultatih ukrepov, podprtih s programom. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
socialnim podjetjem ter jih spodbujati, da 
podprejo aktivnosti evropske solidarnostne 
enote. Pri aktivnostih ozaveščanja, 
oglaševanja in razširjanja informacij bi 
morali sodelovati vsi izvajalski organi 
programa, po potrebi tudi s podporo drugih 
zainteresiranih strani.

Predlog spremembe 17

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 

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

mladinskimi organizacijami in lokalnimi 
deležniki, ki imajo strokovno znanje s 
področja solidarnostih ukrepov, vključno s 
prostovoljsko infrastrukturo in 
podpornimi agencijami, kot so 
prostovoljski centri.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Za zagotovitev učinkovitega in 
uspešnega izvajanja te uredbe bi moral 
program čim bolj izkoristiti obstoječe 
ureditve upravljanja. Zato bi bilo treba 
izvajanje programa zaupati obstoječim 
strukturam, tj. Komisiji in nacionalnim 
agencijam, imenovanim za upravljanje 
ukrepov iz poglavja III [nove uredbe o 
programu Erasmus]. Komisija bi se morala 
s ključnimi zainteresiranimi stranmi, tudi 
s sodelujočimi organizacijami, redno 
posvetovati o izvajanju evropske 
solidarnostne enote.

(41) Za zagotovitev učinkovitega in 
uspešnega izvajanja te uredbe bi moral 
program čim bolj izkoristiti obstoječe 
ureditve upravljanja. Zato bi bilo treba 
izvajanje programa zaupati obstoječim 
strukturam, tj. Komisiji in nacionalnim 
agencijam, imenovanim za upravljanje 
ukrepov iz poglavja III [nove uredbe o 
programu Erasmus]. Komisija bi se morala 
s ključnimi deležniki, tudi s sodelujočimi 
organizacijami, redno posvetovati o 
izvajanju evropske solidarnostne enote in 
jih dejavno vključiti v postopek odločanja.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) „prostovoljec“ pomeni osebo, ki se 
je registrirala na portalu evropske 
solidarnostne enote in po lastni volji 
izvaja aktivnosti v korist družbe;

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) „solidarnostni projekt“ pomeni 
neplačano solidarnostno aktivnost znotraj 
države za obdobje do 12 mesecev, ki jo 
izvajajo skupine vsaj petih udeležencev 
evropske solidarnostne enote z namenom 
reševanja ključnih izzivov v svojih 
skupnostih, ter predstavlja jasno evropsko 
dodano vrednost;

(9) „solidarnostni projekt“ pomeni 
neplačano solidarnostno aktivnost znotraj 
države ali čezmejno za obdobje do 
12 mesecev, ki jo izvajajo skupine vsaj 
petih udeležencev evropske solidarnostne 
enote ali udeležena organizacija z 
namenom reševanja ključnih izzivov v 
svojih skupnostih, ter predstavlja jasno 
evropsko dodano vrednost;

Predlog spremembe 21

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 s tistimi z manj priložnostmi, 
zagotoviti lahko dostopne in vključujoče 
priložnosti za udejstvovanje v 
solidarnostnih aktivnostih v Evropi in 
zunaj nje, s poudarkom na države 
kandidatke in potencialne kandidatke, pri 
tem pa omogočiti krepitev in ustrezno 
vrednotenje njihovega znanja in
kompetenc ter podpirati njihovo 
zaposljivost in prehod na trg dela.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pristopa k vključevanju mladih iz 
različnih okolij;

(d) vključujočega pristopa k 
vključevanju mladih iz različnih in 
prikrajšanih okolij, vključno s tistimi, ki 
se soočajo z ovirami za polno sodelovanje 
v programu;
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ukrepe za zagotavljanje kakovosti 
prostovoljstva, pripravništev ali zaposlitev, 
vključno z usposabljanjem, jezikovno 
podporo, dopolnilnim zavarovanjem, 
podporo pred solidarnostno aktivnostjo ali 
po njej ter nadaljnjo uporabo potrdila 
Youthpass, na katerem so evidentirane in 
dokumentirane kompetence, pridobljene 
med solidarnostnimi aktivnostmi, za 
udeležence, ter krepitev zmogljivosti in 
upravno podporo za sodelujoče 
organizacije;

(a) ukrepe za zagotavljanje kakovosti 
in dostopnosti prostovoljstva, pripravništev 
ali zaposlitev, vključno z usposabljanjem, 
jezikovno podporo, dopolnilnim 
zavarovanjem, podporo pred solidarnostno 
aktivnostjo ali po njej ter nadaljnjo 
uporabo potrdila Youthpass, na katerem so 
evidentirane in dokumentirane 
kompetence, pridobljene med 
solidarnostnimi aktivnostmi, za 
udeležence, ter krepitev zmogljivosti in 
upravno podporo za sodelujoče 
organizacije;

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ukrepi za spodbujanje socialne 
vključenosti in enakih možnosti;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prostovoljstvo iz člena 4(1)(a) 
zajema razsežnost učenja in usposabljanja, 
ne nadomešča pripravništev ali zaposlitev, 
se ne enači z delovnim razmerjem in 
temelji na pisnem dogovoru o 
prostovoljskem delu.

1. Prostovoljstvo iz člena 4(1)(a) se 
osredotoča na opredeljene potrebe 
skupnosti in nanje učinkuje, zajema 
razsežnost učenja in usposabljanja, ne
nadomešča pripravništev ali zaposlitev, se 
ne enači z delovnim razmerjem in temelji 
na pisnem dogovoru o prostovoljskem 
delu. S takim dogovorom se zagotovi 
ustrezno pravno, in socialno varstvo 
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udeleženca. Udeležencem v prostovoljskih 
aktivnostih se v ustrezni meri povrnejo 
stroški, povezani s prostovoljsko 
aktivnostjo.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prednost ima poenostavljena možnost 
obračunavanja stroškov, da se 
poenostavijo zahteve za upravičence.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izvajanju te uredbe Komisija, države 
članice in druge sodelujoče države članice 
spodbujajo socialno vključenost in enake 
pogoje za dostop, vključno s sodelovanjem 
mladih z manj priložnostmi.

Predlog spremembe 28

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 
ponovno oceni vsaj vsaka štiri leta in se 
lahko odvzame v primeru zlorabe.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vmesna ocena programa se opravi, 
ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju 
programa, vendar najpozneje v štirih letih 
od začetka izvajanja programa. Priložena ji 
je tudi končna ocena predhodnega 
programa.

2. Vmesna ocena programa se opravi, 
ko je na voljo dovolj informacij o izvajanju 
programa, vendar najpozneje v štirih letih 
od začetka izvajanja programa. Priložena ji 
je končna ocena predhodnega programa.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prejemniki finančnih sredstev Unije 
potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost 
financiranja Unije, zlasti pri promoviranju 
ukrepov in njihovih rezultatov, z 
zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in 
sorazmernih ciljno usmerjenih informacij 
različnemu občinstvu, vključno z mediji in 
javnostjo.

1. Prejemniki finančnih sredstev Unije 
potrdijo izvor sredstev in zagotovijo 
prepoznavnost financiranja Unije (zlasti pri 
promoviranju ukrepov in njihovih 
rezultatov), z zagotavljanjem hitrih, 
učinkovitih in sorazmernih ciljno 
usmerjenih informacij različnemu 
občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi s 
programom ter njegovimi ukrepi in 
rezultati. Finančna sredstva, dodeljena 
programu, prispevajo tudi k 
institucionalnemu komuniciranju o 
političnih prednostnih nalogah Unije, 
kolikor so povezane s ciljema iz člena 3.

2. Komisija izvaja ukrepe 
informiranja in komuniciranja v zvezi s 
programom ter njegovo ciljno javnostjo, 
trajanjem, ukrepi in rezultati. Finančna 
sredstva, dodeljena programu, prispevajo 
tudi k institucionalnemu komuniciranju o 
političnih prednostnih nalogah Unije, 
kolikor so povezane s ciljema iz člena 3.
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nacionalne agencije iz člena 23 
razvijejo dosledno strategijo za učinkovito 
ozaveščanje ter razširjanje in uporabo 
rezultatov aktivnosti, podprtih na podlagi 
ukrepov, ki jih upravljajo v okviru 
programa, pomagajo Komisiji pri splošni 
nalogi razširjanja informacij o programu, 
vključno z informacijami o ukrepih in 
aktivnostih, ki se upravljajo na nacionalni 
ravni in na ravni Unije, in njegovih 
rezultatih ter zadevne ciljne skupine 
obveščajo o ukrepih in aktivnostih, ki se 
izvajajo v njihovi državi.

3. Nacionalne agencije iz člena 23 
razvijejo dosledno informacijsko strategijo 
za učinkovito ozaveščanje ter razširjanje
vsem morebitnim upravičencem in 
uporabo rezultatov aktivnosti, podprtih na 
podlagi ukrepov, ki jih upravljajo v okviru 
programa, pomagajo Komisiji pri splošni 
nalogi razširjanja informacij o programu, 
vključno z informacijami o ukrepih in 
aktivnostih, ki se upravljajo na nacionalni 
ravni in na ravni Unije, in njegovih 
rezultatih ter zadevne ciljne skupine 
obveščajo o ukrepih in aktivnostih, ki se 
izvajajo v njihovi državi.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) določa standarde notranje kontrole 
za zadevno nacionalno agencijo in pravila 
za upravljanje finančnih sredstev Unije za 
dodelitev nepovratnih sredstev s strani 
nacionalnih agencij;

(a) določa standarde notranje kontrole 
za zadevno nacionalno agencijo in pravila 
za upravljanje sredstev Unije, ki jih 
nacionalne agencije dodelijo kot 
nepovratna sredstva, pri čemer upošteva 
zahteve glede poenostavitve ter 
udeležencem in sodelujočim 
organizacijam ne nalaga dodatnih 
bremen;

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Revizije uporabe prispevkov Unije, 1. Revizije uporabe prispevkov Unije, 
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ki jih opravijo osebe ali subjekti, vključno 
s tistimi, ki jih niso pooblastili institucije 
ali organi Unije, so osnova za splošno 
zagotovilo v skladu s [členom 127] 
finančne uredbe.

ki jih opravijo osebe ali subjekti, vključno 
s tistimi, ki jih niso pooblastili institucije 
ali organi Unije, so osnova za splošno 
zagotovilo v skladu s členom [127] 
finančne uredbe in se jih v skladu z 
enakimi merili izvaja v vseh državah 
članicah.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalne agencije so odgovorne 
za primarne kontrole upravičencev do 
nepovratnih sredstev, in sicer za ukrepe 
evropske solidarnostne enote, za katere so 
pristojne. Te kontrole dajo razumna 
zagotovila, da se dodeljena nepovratna 
sredstva uporabljajo za predvidene namene 
in v skladu s pravili Unije, ki se 
uporabljajo.

2. 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.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija sprejme ustrezne ukrepe, 
s katerimi zagotovi, da so pri izvajanju 
ukrepov, ki se financirajo na podlagi te 
uredbe, zaščiteni finančni interesi Unije.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) delež udeležencev iz okolij z manj 
priložnostmi; ter

(b) delež udeležencev iz okolij z manj 
priložnostmi;
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) odstotki glede uravnotežene 
zastopanosti spolov, manjšinskih skupin, 
invalidnosti in regionalnega izvora 
udeležencev.
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