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Evropska solidarnostna enota ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2018 o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravnega okvira evropskih 
solidarnostnih enot ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) 
št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU 
(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2017)0262),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 165(4) in 166(4) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0162/2017),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju svoje resolucije o evropski solidarnostni enoti z dne 6. aprila 2017, št. 
2017/2629(RSP)1,

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj češkega senata, španskega parlamenta in 
portugalske republiške skupščine v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v 
skladu z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. oktobra 
20172,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju agende za prostovoljsko politiko v Evropi za evropsko leto 
prostovoljstva (EYV) 2011 in povezanega petletnega pregleda EYV 2011 iz leta 2015 z 
naslovom „Helping Hands“,
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– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 27. junija 2018, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje ter mnenj Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
Odbora za proračun, Odbora za regionalni razvoj ter Odbora za kmetijstvo in razvoj 
podeželja (A8-0060/2018),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo tej 
resoluciji;

3. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

4. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2017)0102

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2018 z 
namenom sprejetja Uredba (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi 
pravnega okvira evropske solidarnostne enote ter o spremembi Uredbe (EU) št. 
1288/2013, Uredbe (EU) št. 1293/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2018/1475.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

SKUPNA IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

Brez poseganja v pristojnosti proračunskega organa bi moralo biti v letih 2019 in 2020 za 

izvajanje programa na voljo 80 % proračuna prek posebne prerazporeditve v okviru 

podrazdelka 1a (konkurenčnost za rast in zaposlovanje) večletnega finančnega okvira za 

obdobje 2014–2020 in prerazporeditve sredstev iz mehanizma Unije na področju civilne 

zaščite in programa LIFE. Poleg zneska 231 800 000 EUR iz predloga Komisije 

(COM(2017)0262) pa ni dovoljena nobena dodatna prerazporeditev sredstev iz programa 

Erasmus +. 

Preostalih 20 % proračunskih sredstev za izvajanje programa v letih 2019 in 2020 bi moralo 

priti iz razpoložljive razlike v okviru podrazdelka 1a večletnega finančnega okvira za obdobje 

2014–2020.

Razume se, da bo Komisija zagotovila, da bodo prek običajnega letnega proračunskega 

postopka (uravnoteženo in previdno) na voljo potrebna sredstva.



IZJAVA KOMISIJE

Komisija potrjuje, da uporabe sredstev za tehnično pomoč na pobudo Komisije v skladu z 

uredbo o skupnih določbah (zlasti prerazporeditev sredstev iz Evropskega socialnega sklada 

in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja) za financiranje evropske 

solidarnostne enote v letu 2018 ne bo izkoristila kot precedensa v predlogu o evropski 

solidarnostni enoti za obdobje po letu 2020 (COM(2018)0440)).


