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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog o ustanovitvi evropske solidarnostne enote za 
obdobje 2021–2027, ki ga je 11. junija 2018 predstavila Evropska komisija. Evropska unija 
temelji na solidarnosti: solidarnosti med njenimi državljani, čezmejni solidarnosti med 
njenimi državami članicami in solidarnosti, ki je del njenega delovanja znotraj in zunaj meja 
Unije. Gre za skupno vrednoto, ki so ji v Evropski uniji močno zavezani. 

Evropska solidarnostna enota je pobuda, ki mladim, željnim sodelovanja v solidarnostnih 
dejavnostih, omogoča, da s prizadevanji za boljšo Unijo razvijajo znanje in spretnosti. Več 
solidarnosti bo prispevalo k temu, da ostane Evropa združena in se razvije v močnejšo Unijo, 
katere sodelovanje bo temeljilo na solidarnosti. 

Evropska solidarnostna enota se ne opira le na uveljavljene programe, kot je Evropska 
prostovoljska služba, ki mladim nudi priložnosti že zadnjih 20 let, ampak deluje širše, saj 
ponuja nove priložnosti, večjo prepoznavnost in večji vpliv. Mladim bo pomagala oblikovati 
skupne vrednote v vsej Uniji in jo bo tako okrepila.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da upošteva 
naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Odprava diskriminacije je bistvena 
za izpolnitev zavez Unije na poti k 
vključujoči Evropi; zato bi morala 
evropska solidarnostna enota spodbujati 
uravnoteženo zastopanost spolov in 
poudarjati zlasti zaveze glede enakosti 
spolov.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Evropska solidarnostna enota 
mladim daje nove priložnosti za 

(9) Evropska solidarnostna enota 
mladim daje nove priložnosti za formalno 
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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.

in priložnostno učenje in omogoča 
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.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pripravništva in zaposlitve na 
področjih, povezanih s solidarnostjo, lahko 
za mlade pomenijo dodatne priložnosti za 
vključitev na trg dela, hkrati pa prispevajo 
k reševanju ključnih družbenih izzivov. To 
lahko prispeva k spodbujanju zaposljivosti 
in produktivnosti mladih, hkrati pa olajša 
njihov prehod iz izobraževanja v 
zaposlitev, kar je ključno za povečanje 
njihovih možnosti na trgu dela. 
Pripravništva v okviru evropske 
solidarnostne enote sledijo načelom 
kakovosti iz priporočila Sveta o okviru za 
kakovost pripravništev21. Ponujena 
pripravništva in zaposlitve so odskočna 
deska za mlade pri vključevanju na trg 
dela, spremlja pa jih ustrezna podpora po 
opravljeni aktivnosti. Pripravništva in 
zaposlitve podpirajo ustrezni akterji na trgu 
dela, zlasti javne in zasebne službe za 
zaposlovanje, socialni partnerji ter 
gospodarske zbornice, plačila zanje pa 
zagotavlja sodelujoča organizacija. Kot 

(12) Pripravništva in zaposlitve na 
neprofitnih področjih, povezanih s 
solidarnostjo, lahko za mlade pomenijo 
dodatne priložnosti za vključitev na trg 
dela, hkrati pa prispevajo k reševanju 
ključnih družbenih izzivov. To lahko 
prispeva k spodbujanju zaposljivosti in
produktivnosti mladih, hkrati pa olajša 
njihov prehod iz izobraževanja v 
zaposlitev, kar je ključno za povečanje 
njihovih možnosti na trgu dela. 
Pripravništva v okviru evropske 
solidarnostne enote sledijo načelom 
kakovosti iz priporočila Sveta o okviru za
kakovost pripravništev21. Ponujena 
pripravništva in zaposlitve so odskočna 
deska za mlade pri vključevanju na trg 
dela, spremlja pa jih ustrezna podpora po 
opravljeni aktivnosti. Pripravništva in 
zaposlitve podpirajo ustrezni akterji na trgu 
dela, zlasti javne in zasebne službe za 
zaposlovanje, socialni partnerji ter 
gospodarske zbornice, plačila zanje pa 
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sodelujoče organizacije bi se morali 
prijaviti za financiranje prek pristojnega 
izvajalskega organa evropske solidarnostne 
enote, da bi bili posredniki med mladimi 
udeleženci in delodajalci, ki nudijo 
pripravništva in zaposlitve v solidarnostnih 
sektorjih.

zagotavlja sodelujoča organizacija. Kot 
sodelujoče organizacije bi se morali 
prijaviti za financiranje prek pristojnega 
izvajalskega organa evropske solidarnostne 
enote, da bi bili posredniki med mladimi 
udeleženci in delodajalci, ki nudijo 
pripravništva in zaposlitve v solidarnostnih 
sektorjih.

_________________ _________________

21 Priporočilo Sveta z dne 15. marca 2018 o 
evropskem okviru za kakovostna in 
učinkovita vajeništva (UL C 153, 2.5.2018, 
str. 1).

21 Priporočilo Sveta z dne 15. marca 2018 o 
evropskem okviru za kakovostna in 
učinkovita vajeništva (UL C 153, 2.5.2018, 
str. 1).

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Evropska solidarnostna enota je 
namenjena mladim v starosti od 18 do 30 
let, za sodelovanje v njenih aktivnostih pa 
bi se morala zahtevati predhodna 
registracija na portalu evropske 
solidarnostne enote.

(27) Evropska solidarnostna enota je 
namenjena mladim v starosti od 18 do 30 
let, za sodelovanje v njenih aktivnostih pa 
bi se morala zahtevati predhodna 
registracija na portalu evropske 
solidarnostne enote. Za operacije 
humanitarne pomoči bi morali za 
zaposlovanje udeležencev s posebnimi 
strokovnimi veščinami, potrebnimi za 
uspešno opravljanje teh dejavnosti, 
določiti odstopanje glede starostne 
omejitve.

Obrazložitev

Sedanjega programa prostovoljstva za operacije humanitarne pomoči – Prostovoljci EU za 
humanitarno pomoč – se lahko udeležijo starejši od 18 let, zgornja starostna meja pa ni 
določena. To dobro prakso je treba nadaljevati po združitvi programov. To bi bilo treba 
storiti za zaposlovanje udeležencev s posebnimi strokovnimi veščinami, ki bi lahko bile 
potrebne za uspešno izvajanje operacij humanitarne pomoči.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
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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 
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.

(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 
program odraža raznoliko sestavo 
evropske družbe glede na etnično 
pripadnost, spol, invalidnost, socialno 
poreklo in geografijo Unije. 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 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj, bo 
ta program prispeval k vključevanju 

(29) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj, bo 
ta program prispeval k vključevanju 
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podnebnih ukrepov in doseganju skupnega 
cilja, da bi bilo 25 % proračunskih 
odhodkov Unije namenjenih podnebnim 
ciljem. Zadevni ukrepi bodo opredeljeni 
med pripravo in izvajanjem programa ter 
ponovno ocenjeni med zadevnimi postopki 
ocenjevanja in pregleda.

podnebnih ukrepov in doseganju skupnega
cilja, da bi bilo v obdobju večletnega 
finančnega okvira 2021–2027 podnebnim 
ciljem namenjenih najmanj 25 % 
proračunskih odhodkov Unije ter da bi ta 
delež na letni ravni čim prej, najkasneje 
pa do leta 2027, znašal 30 %. Zadevni 
ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 
izvajanjem programa ter ponovno ocenjeni 
med zadevnimi postopki ocenjevanja in 
pregleda.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje 
programa za obdobje 2021–2027 znašajo 
1 260 000 000 EUR v tekočih cenah.

1. Finančna sredstva za izvajanje 
programa za obdobje 2021–2027 znašajo 
1 112 988 000 EUR v cenah iz leta 
2018[1 260 000 000 EUR v tekočih cenah].

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) O finančnih prispevkih, ki jih v 
Program plačajo tretje države in se od 
njih pričakujejo, se, ko je na voljo dovolj 
informacij, v okviru letnega in/ali 
vmesnega poročanja o Programu poroča 
obema vejama proračunskega organa.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mladi v starosti od 17 do 30 let, ki so Mladi v starosti od 17 do 30 let, ki so 
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pripravljeni sodelovati v evropski 
solidarnosti enoti, se registrirajo na portalu 
evropske solidarnostne enote. Ob začetku 
prostovoljstva, pripravništva, zaposlitve ali 
solidarnostnega projekta pa je mlada oseba 
stara vsaj 18 let in ni starejša od 30 let.

pripravljeni sodelovati v evropski 
solidarnosti enoti, se registrirajo na portalu 
evropske solidarnostne enote. Ob začetku 
prostovoljstva, pripravništva, zaposlitve ali 
solidarnostnega projekta pa je mlada oseba 
stara vsaj 18 let in ni starejša od 30 let. Za 
operacije humanitarne pomoči se za 
zaposlovanje udeležencev s strokovnimi 
veščinami, potrebnimi za uspešno 
opravljanje teh operacij, določi odstopanje 
glede starostne omejitve.

Obrazložitev

Sedanjega programa prostovoljstva za operacije humanitarne pomoči – Prostovoljci EU za 
humanitarno pomoč – se lahko udeležijo starejši od 18 let, zgornja starostna meja pa ni 
določena. To dobro prakso je treba nadaljevati po združitvi programov. To bi bilo treba 
storiti za zaposlovanje udeležencev s posebnimi strokovnimi veščinami, ki bi lahko bile 
potrebne za uspešno izvajanje operacij humanitarne pomoči.

Predlog spremembe 10

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) odstotki uravnotežene zastopanosti 
spolov, etnične pripadnosti, invalidnosti in 
geografije Unije.
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