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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije z dne 30. maja 2017 za vzpostavitev 

evropske solidarnostne enote. Evropska unija temelji na solidarnosti: solidarnosti med njenimi 

državljani, čezmejni solidarnosti med državami članicami in solidarnosti pri njenem 

delovanju znotraj in zunaj njenih meja. Gre za skupno vrednoto, kateri so Evropejci močno 

zavezani. Je osnova, ki že generacije navdihuje evropsko idejo in ustvarja skupne vrednote po 

vsej EU. 

 

Sedanji predlog o Evropski solidarnostni enoti ponuja namensko pravno podlago, ki bo 

mladim po vsej EU dala priložnost uresničiti svoje želje za boljšo EU, pri čemer bodo 

razvijali svoje spretnosti in znanja, hkrati pa prispevali k napredovanju evropskega projekta.  

 

Pripravljavec mnenja je ob tem prepričan, da enota potrebuje ločen proračun. Komisija 

predlaga, da se v obdobju 2018–2020 tri četrtine sredstev pridobi s preusmerjanjem iz 

obstoječih programov v okviru dodeljenih finančnih sredstev: 197,7 milijonov EUR naj bi 

bilo dodeljenih iz programa Erasmus+, 10 milijonov EUR iz Programa za zaposlovanje in 

socialne inovacije, 47,3 milijonov EUR iz programov iz drugih postavk (od katerih 35 

milijonov EUR iz Evropskega socialnega sklada, 6 milijonov iz Mehanizma na področju 

civilne zaščite, 4,5 milijonov iz programa LIFE, 1,8 milijonov iz Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja). Samo četrtina sredstev naj bi bila iz novih virov financiranja.  

 

Pripravljavec mnenja odločno nasprotuje temu načrtu, po katerem naj bi se Evropska 

solidarnostna enota financirala v škodo ključnih dejavnosti drugih programov EU, ki so 

namenjeni izpolnjevanju pomembnih nalog in ciljev, in so jim bila na tej osnovi odmerjena 

ustrezna proračunska sredstva že ob začetku sedanjega finančnega okvira. To bi bilo 

sprejemljivo samo za financiranje Evropske solidarnostne enote v pilotni fazi, da bi se njene 

dejavnosti hitro zagnale, ne more pa biti srednje- ali dolgoročna rešitev za financiranje tako 

pomembnega programa, ki si zasluži lastno pravno podlago in obsežna nova sredstva.  

 

Nove prednostne naloge politike znotraj sedanjega finančnega okvira potrebujejo nove vire, ki 

bi jih bilo mogoče pridobiti z uporabo določb o prožnosti in posebnih instrumentov iz uredbe 

o večletnem finančnem okviru, potem ko bodo vse razpoložljive rezerve izčrpane. Če je 

Evropska solidarnostna enota resnično nova prednostna pobuda, kot je navedeno v skupni 

izjavi o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za leto 2017, je samoumevno, da mora prejeti 

nova sredstva, da bi lahko dosegla svoje cilje, ne da bi pri tem škodovala programom in 

projektom, ki že prejemajo sredstva EU.  

 

Pripravljavec mnenja meni, da bi bilo treba za financiranje Evropske solidarnostne enote v 

obdobju 2018–2020 uporabiti orodja za prilagodljivost iz sedanjega z vmesno revizijo 

okrepljenega večletnega finančnega okvira, kot sta instrument prilagodljivosti in skupna 

razlika večletnega finančnega okvira, in ne preusmerjenih sredstev. Prerazporeditev je 

sprejemljiva samo v primeru, da je bil prenos sredstev predviden od samega začetka 

programa, kot je to primer pri financiranju dejavnosti evropske prostovoljske službe v okviru 

programa Erasmus+ znotraj EU. S preklicem prispevkov za Evropsko solidarnostno enoto iz 

Programa za zaposlovanje in socialne inovacije, Evropskega socialnega sklada, civilne 

zaščite, programa LIFE in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in s povrnitvijo 
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teh sredstev v proračunske vrstice, iz katerih so bile vzete, v skladu s prvotnim finančnim 

načrtovanjem, pripravljavec mnenja pošilja jasno sporočilo o financiranju te pobude.  

 

 

Program LIFE, ki se spopada z okoljskimi in podnebnimi spremembami, je občutno prispeval 

k izboljšanju okoljskih razmer v Evropski uniji. Sredstva za program LIFE se ne smejo 

uporabiti za druge namene, saj se boj proti podnebnim spremembam in za dosego zahtev 

Pariškega sporazuma, podpisanega na COP21, nadaljuje.  

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski socialni sklad sta del strukturnih in 

investicijskih skladov EU in prispevata h krepitvi gospodarske, socialne in ozemeljske 

kohezije Unije. Namen investicijskih skladov je zmanjšati neskladja med stopnjami razvoja 

različnih regij. Evropska solidarnostna enota se ne bi smela financirati iz preusmerjenih 

sredstev kohezijske politike. 

 

Države članice prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite usklajujejo svoje sisteme za 

preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, priprave ter odziv nanje. Če 

upoštevamo, da so naravne nesreče in nesreče, ki jih je povzročil človek, pa tudi nesreče 

zaradi okoljskih sprememb v zadnjih letih vse številčnejše, resnejše in kompleksnejše, je 

jasno, da je skupen in celosten pristop k njihovem obvladovanju vedno bolj pomemben. Zato 

pripravljavec mnenja meni, da je preusmeritev sredstev za civilno zaščito na Evropsko 

solidarnostno enoto nesprejemljiva. 

 

Predlaga tudi, naj se določbe o spremljanju in ocenjevanju Evropske solidarnostne enote 

poostrijo. 

 

Pripravljavec mnenja odločno spodbuja Komisijo, naj pripravi jasen in ambiciozen predlog za 

izvajanje in financiranje Evropske solidarnostne enote od leta 2021, kot je bilo obljubljeno. 

 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Ta uredba določa za obdobje 2018–

2020 finančna sredstva, ki za Evropski 

parlament in Svet v okviru letnega 

proračunskega postopka predstavljajo 

prednostni referenčni znesek v smislu 

točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma 

med Evropskim parlamentom, Svetom in 

Komisijo o proračunski disciplini, 

sodelovanju v proračunskih zadevah in 

dobrem finančnem poslovodenju23. 

Prednostni referenčni znesek vključuje 

(18) Ta uredba določa za obdobje 2018–

2020 finančna sredstva v višini 341,5 

milijona EUR v tekočih cenah, ki za 

Evropski parlament in Svet v okviru 

letnega proračunskega postopka 

predstavljajo prednostni referenčni znesek 

v smislu točke 17 Medinstitucionalnega 

sporazuma med Evropskim parlamentom, 

Svetom in Komisijo o proračunski 

disciplini, sodelovanju v proračunskih 

zadevah in dobrem finančnem 



 

AD\1142056SL.docx 5/21 PE610.649v03-00 

 SL 

prerazporeditve sredstev iz programa 

Erasmus+ (197,7 milijonov EUR) in iz 

Programa Evropske Unije za zaposlovanje 

in socialne inovacije (10 milijonov EUR) 
za proračunska leta 2018, 2019 in 2020, 

dopolnjujejo pa ga prispevki iz več 

programov Unije iz različnih razdelkov, 

na primer Evropski socialni sklad, 

mehanizem Unije na področju civilne 

zaščite, program LIFE in Evropski 

kmetijski sklad za razvoj podeželja. 

poslovodenju23. Finančna sredstva bi 

morala vključevati znesek v višini 197,7 

milijona EUR, ki je bil prvotno namenjen 

za financiranje aktivnosti evropske 

prostovoljske službe na ravni Unije iz 

programa Erasmus+ za proračunska leta 

2018, 2019 in 2020 glede na to, da bodo te 

aktivnosti prestavljene v program 

evropske solidarnostne enote. Treba je 

preprečiti negativne posledice za 

financiranje obstoječih večletnih 

programov, zato bi bilo treba preostali 

znesek za financiranje evropske 

solidarnostne enote črpati izključno iz 

nerazporejenih razlik do zgornje meje 

večletnega finančnega okvira. 

_________________ _________________ 

23 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. 

decembra 2013 med Evropskim 

parlamentom, Svetom in Komisijo o 

proračunski disciplini, sodelovanju v 

proračunskih zadevah in dobrem 

finančnem poslovodenju (UL C 373, 

20.12.2013, str. 1). 

23 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. 

decembra 2013 med Evropskim 

parlamentom, Svetom in Komisijo o 

proračunski disciplini, sodelovanju v 

proračunskih zadevah in dobrem 

finančnem poslovodenju (UL C 373, 

20.12.2013, str. 1). 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 38 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (38a) V svoji resoluciji z dne 2. februarja 

2017 o izvajanju uredbe o programu 

Erasmus+1a je Parlament pozival 

Komisijo in države članice, naj novo 

pobudo o Evropski solidarnostni enoti 

vključijo v proračun, ne da bi znižale 

sredstva obstoječih in prednostnih 

programov. 

 ___________________ 

 1a Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0018. 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 38 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (38b) V svoji resoluciji z dne 5. julija 

2017 o mandatu za trialog o predlogu 

proračuna za leto 20181a Evropski 

parlament z veliko zaskrbljenostjo 

ugotavlja, da zakonodajni predlog, sprejet 

30. maja 2017, kljub njegovim opozorilom 

predvideva, da bi se tri četrtine proračuna 

evropske solidarnostne enote financiralo s 

prerazporeditvijo iz obstoječih programov, 

predvsem programa Erasmus+ (197,7 

milijona EUR), ter ponavlja, da je treba 

vse nove politične obveze financirati s 

posebnimi sredstvi in ne s sredstvi, 

preusmerjenimi iz drugih programov. 

 _____________________ 

 1a Sprejeta besedila, P8_TA-

PROV(2017)0302. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 38 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (38c) Za to pobudo je treba zagotoviti 

ločena proračunska sredstva, proračun za 

druge politike na področju mladine, 

izobraževanja, usposabljanja, 

zaposlovanja in solidarnosti pa se ne sme 

zmanjšati. Zagotoviti je treba najboljšo in 

pregledno uporabo finančnih virov. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 39 

 



 

AD\1142056SL.docx 7/21 PE610.649v03-00 

 SL 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(39) Finančna sredstva evropskih 

solidarnostnih enot iz razdelka 1a 

večletnega finančnega okvira temeljijo tudi 

na sredstvih, prerazporejenih iz programa 

Erasmus+. Ta sredstva bi morala biti 

prerazporejena predvsem iz odobritev za 

financiranje aktivnosti evropske 

prostovoljske službe, ki bi sodile na 

področje uporabe prostovoljskega 

solidarnostnega dela, podprtega v okviru te 

uredbe. Poleg tega bi bilo treba 

prerazporediti nekatere odobritve 

jamstvene sheme za študentska posojila, 

ki najverjetneje ne bodo krite iz programa 

Erasmus+, da se zagotovi ustrezno 

sofinanciranje stroškov poslovanja 

nacionalnih agencij in uskladitev z 

absorpcijsko sposobnostjo tega ukrepa. 

(39) Finančna sredstva evropske 

solidarnostne enote iz razdelka 1a 

večletnega finančnega okvira temeljijo na 

sredstvih, prerazporejenih iz programa 

Erasmus+. Ta sredstva bi morala biti 

prerazporejena izključno iz odobritev za 

financiranje aktivnosti evropske 

prostovoljske službe, ki bi sodile na 

področje uporabe prostovoljskega 

solidarnostnega dela, podprtega v okviru te 

uredbe. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 40 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(40) Finančna sredstva evropskih 

solidarnostnih enot iz razdelka 1a 

večletnega finančnega okvira bi morali 

dodatno dopolnjevati finančni prispevki iz 

drugih programov in razdelkov, kar 

zahteva spremembo uredb (EU) 

št. 1293/201327, (EU) št. 1303/201328, 

(EU) št. 1305/201329, (EU) št. 1306/201330 

ter Sklepa št. 1313/2013/EU31 Evropskega 

parlamenta in Sveta. 

črtano 

__________________  

27 Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi programa za okolje in 

podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi 

Uredbe (ES) št. 614/2007 (UL L 347, 

20.12.2013, str. 185). 

 

28 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

 



 

PE610.649v03-00 8/21 AD\1142056SL.docx 

SL 

2013 o skupnih določbah o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 

Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 

podeželja in Evropskem skladu za 

pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah 

o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu, 

Kohezijskem skladu in Evropskem skladu 

za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi 

Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL 

L 347, 20.12.2013, str. 320). 

29 Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe 

Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 

20.12.2013, str. 487). 

 

30 Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o financiranju, upravljanju in 

spremljanju skupne kmetijske politike in 

razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 

(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 

814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 

485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549). 

 

31 Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o mehanizmu Unije na področju 

civilne zaščite (UL L 347, 20.12.2013, 

str. 924). 

 

 

 

Predlog spremembe  7 

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, 

(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 
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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. 

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 dejavnost, ki se izvaja 

neprekinjeno 7 ur na dan, 5 dni na teden. 

32 Načeloma dejavnost, ki se izvaja 

neprekinjeno 7 ur na dan, 5 dni na teden. 

Obrazložitev 

Izrecno je treba izključiti vse prostovoljske dejavnosti v organizacijah, ki niso neprofitne, saj 

bi sicer prišli v nasprotje z nacionalnimi predpisi s področja prostovoljstva v nekaterih 

državah članicah. 

 

Predlog spremembe  8 

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 nuditi lahko dostopne priložnosti, 

da se udejstvujejo v solidarnostnih 

aktivnostih in ob tem okrepijo svoja 

znanja, spretnosti in kompetence za 

osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski, 

kulturni in poklicni razvoj, izboljšajo 

svojo zaposljivost in si olajšajo prehod na 

trg dela, vključno s podporo mobilnosti 

mladih prostovoljcev, pripravnikov in 

delavcev; 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

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

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) vzpostavitev informacijskih 
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kampanj za obveščanje o dejavnostih 

evropske solidarnostne enote. 

 

Predlog spremembe  10 

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 1 vključuje 

finančna sredstva v višini 197 700 000 

EUR v tekočih cenah, kar ustreza znesku, 

ki je bil prvotno namenjen za financiranje 

aktivnosti evropske prostovoljske službe 

na ravni Unije v okviru programa 

Erasmus+. Preostali znesek v višini 143 

800 000 EUR za financiranje evropske 

solidarnostne enote se prerazporedi 

izključno iz nerazporejenih razlik do 

zgornje meje večletnega finančnega 

okvira. 

_________________  

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  11 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) Evropski socialni sklad prispeva 

35 000 000 EUR v tekočih cenah; 

črtano 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 
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Člen 9 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) mehanizem Unije na področju 

civilne zaščite prispeva 6 000 000 EUR v 

tekočih cenah; 

črtano 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) program LIFE prispeva 

4 500 000 EUR v tekočih cenah; 

črtano 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) Evropski kmetijski sklad za razvoj 

podeželja prispeva 1 800 000 EUR v 

tekočih cenah. 

črtano 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Evropski parlament in Svet 

odobrita letna proračunska sredstva v 

okviru omejitev iz večletnega finančnega 

okvira. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Proračunska sredstva, odobrena za 

kritje podobnih stroškov, se lahko po 

potrebi vnesejo v proračun tudi po letu 

2020, da se omogoči upravljanje ukrepov, 

ki do 31. decembra 2020 ne bi bili 

zaključeni. 

5. Plačilna proračunska sredstva, 

odobrena za kritje podobnih stroškov, se 

lahko po potrebi vnesejo v proračun tudi po 

letu 2020, da se omogoči upravljanje 

ukrepov, ki do 31. decembra 2020 ne bi 

bili zaključeni. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Vlogo upravičenega subjekta, da bi 

postal sodelujoča organizacija evropskih 

solidarnostnih enot, oceni pristojni 

izvajalski organ evropskih solidarnostnih 

enot, da ugotovi, ali aktivnosti subjekta 

izpolnjujejo zahteve evropskih 

solidarnostnih enot. 

2. Vlogo upravičenega subjekta, da bi 

postal sodelujoča organizacija evropske 

solidarnostne enote, oceni pristojni 

izvajalski organ evropske solidarnostne 

enote, da ugotovi, ali aktivnosti subjekta 

izpolnjujejo načela in zahteve iz listine 

evropske solidarnostne enote. 

 

Predlog spremembe  18 

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 evropskih 

solidarnostnih enot. Pridobljeni znak se 

redno vsaj vsaki dve leti ponovno oceni in 

se lahko odvzame, če aktivnosti subjekta 

niso več v skladu z načeli in zahtevami iz 

listine evropske solidarnostne enote. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 3 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Subjekti, ki so pridobili znak 

kakovosti evropske solidarnostne enote, se 

vključijo v evropsko podatkovno zbirko 

organizacij, ki sodelujejo v evropski 

solidarnostni enoti, na Evropskem 

mladinskem portalu, ki je dostopen vsem 

mladim Evropejcem. 

Obrazložitev 

Trenutno se akreditirani subjekti evropske prostovoljske službe vključujejo v evropsko 

podatkovno zbirko organizacij evropske prostovoljske službe na Evropskem mladinskem 

portalu. Tako so mladim dostopne informacije o teh subjektih. Zato je pomembno, da enako 

velja tudi za evropsko solidarnostno enoto. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija v sodelovanju s 

sodelujočimi državami redno spremlja 

uspešnost evropskih solidarnostnih enot 

pri doseganju ciljev. 

1. Komisija v sodelovanju s 

sodelujočimi državami redno spremlja 

uspešnost evropske solidarnostne enote pri 

doseganju ciljev ter spoštovanje njenih 

načel – kohezije in solidarnosti. 

 

Predlog spremembe  21 

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 in profil udeležencev v 

prostovoljskem solidarnostnem delu 

(znotraj države in čezmejno): 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) število udeležencev v 

solidarnostnem delu v obliki pripravništva 

(znotraj države in čezmejno): 

(b) število in profil udeležencev v 

solidarnostnem delu v obliki pripravništva 

(znotraj države in čezmejno): 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) število udeležencev v 

solidarnostnem delu v obliki zaposlitve 

(znotraj države in čezmejno): 

(c) število in profil udeležencev v 

solidarnostnem delu v obliki zaposlitve 

(znotraj države in čezmejno): 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) število udeležencev v 

solidarnostnih projektih; 

(d) število in profil udeležencev v 

solidarnostnih projektih; 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

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

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) raven zadovoljstva udeležencev in 

sodelujočih organizacij s kakovostjo 

napotitve, usposabljanja, jezikovne 

podpore, administrativne podpore in 

podpore po opravljenem delu. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

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

 (eb) odstotek zaposlenosti mladih, ki so 

sodelovali. 

Obrazložitev 

Ne smemo pozabiti, da je eden od ciljev evropske solidarnostne enote izboljšati zaposljivost 

mladih in jim olajšati prehod na trg dela. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija leta 2020 objavi poročilo 

s pregledom napredka pri doseganju 

rezultatov, vključno s ciljem, da se do leta 

2020 v okviru evropskih solidarnostnih 

enot ponudi priložnosti 100 000 mladim (to 

zajema vse priložnosti za opravljanje 

solidarnostnega dela in projekte iz člena 

7(1)(a) in (b)). 

3. Komisija leta 2019 objavi poročilo 

o doseženih rezultatih ter kakovostnih in 

količinskih vidikih izvajanja programov s 

pregledom napredka pri doseganju 

rezultatov, vključno s ciljem, da se do leta 

2020 v okviru evropskih solidarnostnih 

enot ponudi priložnosti 100 000 mladim (to 

zajema vse priložnosti za opravljanje 

solidarnostnega dela in projekte iz člena 

7(1)(a) in (b)), pa tudi o stroškovni 

učinkovitosti programa, ter ga predloži 

Evropskemu parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij.  

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Štiri leta po datumu začetka 

uporabe te uredbe Komisija izvede 

neodvisno oceno te uredbe in Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Odboru regij in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o glavnih 

ugotovitvah. 

4. Komisija izvede neodvisno 

naknadno oceno te uredbe, da bi ocenila 

učinkovitost, uspešnost in učinek 

programa v primerjavi z njegovimi cilji in 

najkasneje do 30. junija 2021 Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Odboru regij in 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru predloži poročilo o glavnih 
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ugotovitvah ter priporočila za prihodnje 

programe. Komisija v okviru ocenjevanja 

zagotovi redna posvetovanja med vsemi 

ustreznimi deležniki, vključno z 

udeleženci, sodelujočimi organizacijami 

in zadevnimi lokalnimi skupnostmi. 

Rezultati ocenjevanja se upoštevajo pri 

prihodni zasnovi programov in predlogih 

za dodeljevanje sredstev. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 26 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 1288/2013 

Člen 18 – odstavek 2 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) do 1,5 % za jamstveno shemo za 

študentska posojila; 

(c) 3,5 % za jamstveno shemo za 

študentska posojila; 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 27 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 27 črtano 

Sprememba Uredbe (EU) št. 1293/2013  

V členu 4 Uredbe (EU) št. 1293/2013 se 

doda naslednji odstavek: 

 

‘3. Največ 3 000 000 EUR po 

trenutnih cenah iz podprograma za okolje 

v okviru prednostnega področja okoljsko 

upravljanje in informacije ter največ 

1 500 000 EUR po trenutnih cenah iz 

podprograma za podnebne ukrepe v 

okviru prednostnega področja upravljanje 

podnebja in informacije se dodeli za 

financiranje projektov v smislu člena 

17(4), ki jih v skladu s z Uredbo (EU) 

2017/XXX izvajajo evropske solidarnostne 

enote in ki prispevajo k enemu ali več 
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prednostnim področjem v smislu členov 9 

do 13. Ta dodelitev se izvede samo v 

skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ne glede 

na posebne zahteve iz Uredbe (EU) št. 

1293/2013.   

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 28 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 28 črtano 

Spremembe Uredbe (EU) št. 1303/2013  

Uredba (EU) št. 1303/2013 se spremeni:  

1. Člen 58(1) se spremeni:  

(a) prvi pododstavek se nadomesti z 

naslednjim: 

 

„Na pobudo Komisije lahko skladi ESI 

podprejo pripravljalno, spremljevalno, 

upravno in tehnično podporo, 

vrednotenje, revizijske ter nadzorne 

ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, in 

podporne ukrepe v skladu z Uredbo (EU) 

2017/XXX, navedene v tretjem 

pododstavku, če je njihov cilj ekonomska, 

socialna in teritorialna kohezija.“ 

 

(b) V tretjem odstavku se doda 

naslednja točka (m): 

 

(-m) „ukrepe, financirane v skladu z 

Uredbo (EU) 2017/XXX o evropskih 

solidarnostnih enotah, za okrepitev 

izobrazbenega, družbenega, 

državljanskega in strokovnega razvoja 

mladih ter njihove zaposljivosti in za 

olajšanje prehodov na trg dela.“ 

 

2. V členu 91(3) se doda naslednji 

pododstavek: 

 

„Od zneska za tehnično podporo se na 

pobudo Komisije v skladu s točko (a) 

člena 9(2) Uredbe (EU) 2017/XXX 

35 000 000 EUR po tekočih cenah dodeli 
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evropskim solidarnostnim enotam za 

podporo njihovih ukrepov. Ta dodelitev se 

izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 

2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz 

uredb za posamezne sklade.“  

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 29 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 29 črtano 

Sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013  

V členu 51(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013 

se pod prvim pododstavkom doda 

naslednji pododstavek: 

 

„EKSRP lahko z zneskom v višini 

1 800 000 EUR po tekočih cenah 

financira tudi ukrepe, ki jih izvajajo 

evropske solidarnostne enote v skladu z 

Uredbo (EU) 2017/XXX in ki prispevajo k 

eni ali več prednostnim nalogam Unije na 

področju razvoja podeželja. Ta dodelitev 

se izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 

2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz 

Uredbe (EU) št. 1305/2013.“ 

 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 30 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 30 črtano 

Sprememba Uredbe (EU) št. 1306/2013  

V členu 6 Uredbe (EU) št. 1306/2013 se 

doda naslednja točka (j): 

 

(-j) ukrepe, ki jih izvajajo evropske 

solidarnostne enote v skladu z Uredbo 
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(EU) 2017/XXX, ki prispevajo k eni ali 

več prednostnim nalogam Unije na 

področju kmetijstva in razvoja podeželja, 

zlasti ukrepe iz drugega pododstavka 

člena 51(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013. 

Ta dodelitev se izvede samo v skladu z 

Uredbo (EU) 2017/XXX, ne glede na 

posebne zahteve iz uredb za posamezne 

sklade.“ 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 31 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 31 črtano 

Sprememba Sklepa št. 1313/2013/EU  

V členu 19(1) Sklepa št. 1313/2013/EU se 

za drugim pododstavkom doda naslednji 

pododstavek: 

 

„Iz finančnih sredstev, ki izhajajo iz 

razdelka 3 „Varnost in državljanstvo“, se 

6 000 000 EUR po tekočih cenah dodeli za 

financiranje ukrepov, ki jih v skladu z 

Uredbo (EU) 2017/XXX izvajajo evropske 

solidarnostne enote in ki prispevajo k eni 

ali več prednostnim nalogam Unije na 

področju civilne zaščite. Ta dodelitev se 

izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 

2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz 

Sklepa št. 1313/2013/EU.“ ’ 
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V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 
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