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6.9.2018 A8-0060/179 

Predlog spremembe  179 

Isabella Adinolfi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Evropska solidarnostna enota 

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD) 

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) Evropske solidarnostne enote bi 

morale mladim dati nove priložnosti za 

opravljanje prostovoljskega dela 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. Glede na področje uporabe in 

namen programa bi morali sodelovanje v 

evropskih solidarnostnih enotah dovoliti 

le neprofitnim organizacijam. 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. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/180 

Predlog spremembe  180 

Isabella Adinolfi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Evropska solidarnostna enota 

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD) 

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 neprofitni javni ali neprofitni 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; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/181 

Predlog spremembe  181 

Isabella Adinolfi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Evropska solidarnostna enota 

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD) 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

 

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 s polnim delovnim 

časom32 za obdobje največ dvanajstih 

mesecev, ki mladim nudi priložnost, da 

prispevajo k vsakodnevnemu delu 

neprofitnih 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. 

_________________ _________________ 

32 Načeloma aktivnost, ki se izvaja 

neprekinjeno 7 ur na dan, 5 dni na teden. 

32 Načeloma aktivnost, ki se izvaja 

neprekinjeno 7 ur na dan, 5 dni na teden. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/182 

Predlog spremembe  182 

Isabella Adinolfi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Evropska solidarnostna enota 

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD) 

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 evropskih solidarnostnih enot je 

okrepiti udejstvovanje mladih in 

neprofitnih 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. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/183 

Predlog spremembe  183 

Isabella Adinolfi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Evropska solidarnostna enota 

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD) 

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 evropskih solidarnostnih enotah 

sodelujejo neprofitni javni ali neprofitni 

zasebni subjekti ali mednarodne 

organizacije, če so prejeli znak kakovosti 

evropskih solidarnostnih enot. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0060/184 

Predlog spremembe  184 

Isabella Adinolfi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0060/2018 

Helga Trüpel 

Evropska solidarnostna enota 

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD) 

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 

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. 

Vsi neprofitni javni ali neprofitni 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 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. 

Or. en 

 

 


