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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 12
Člen 2, odstavek 1, točka (b)

(b) razvijanje solidarnosti mladih, še posebej
zaradi okrepitve družbene povezanosti
Evropske unije;

(b) razvijanje solidarnosti in spodbujanje 
tolerance mladih kot odgovor na 
raznolikost, še zlasti zaradi okrepitve 
socialne kohezije Evropske unije;

Or. fr

Obrazložitev

Evropska unija je močno raznolika v kulturnem, verskem, družbenem in drugih pomenih. 
Socialna kohezija se lahko spodbuja le, če se mladi naučijo številnih načel – še zlasti 
solidarnosti in tolerance do drugih ljudi – kot načina razvijanja odnosov.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 13
Člen 2, odstavek 1, točka (d) 

(d) prispevanje k razvoju kakovosti sistemov 
s podporo dejavnosti mladih in pristojnosti 
organizacij civilne družbe na področju 
mladine;

(d) prispevanje k razvoju kakovosti sistemov 
podpore dejavnosti mladih in izboljšanje 
delovanja ter povečanje pristojnosti 
organizacij civilne družbe za zagotovitev, da 
se dosežejo cilji EU na področju mladine;

Or. fr

Obrazložitev

Potrebna je referenca za zagotovitev podpore organizacijam civilne družbe, ki imajo poglavitno 
vlogo pri zagotavljanju, da so doseženi cilji EU na področju mladine. V skladu s členom 4(4) 
Sklepa je namen dejavnosti v zvezi s podpornimi sistemi in organizacij civilne družbe „podpirati 
aktivne organizacije na evropski ravni na področju mladine, še posebej delovanje nevladnih 
organizacij mladih ...“.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anna Hedh

Predlog spremembe 14
Člen 2, odstavek 1, pododstavek (e) (novo)

(ea) spodbujanje enakosti med ženskami in 
moškimi.

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 15
Člen 2, odstavek 2

2. Splošni cilji programa dopolnjujejo cilje 
na drugih področjih dejavnosti Evropske 
unije, še posebej na področju izobraževanja 
in poklicnega usposabljanja v okviru Evrope 
vseživljenjskega znanja in učenja, pa tudi na 
področjih kulture in športa.

2. Splošni cilji programa dopolnjujejo cilje 
na drugih področjih dejavnosti Evropske 
unije, še zlasti na področju izobraževanja in 
poklicnega usposabljanja v okviru Evrope 
vseživljenjskega znanja in učenja, pa tudi na
področjih kulture, športa, jezikov, socialne 
vključenosti, enakosti spolov, boja proti 
diskriminaciji, raziskav, podjetij in zunanje 
dejavnosti Unije.

Or. fr
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Obrazložitev

Ta odstavek mora biti skladen s členom 11, ki omenja področja dopolnjevanja med programom 
Mladi v akciji in drugimi področji delovanja Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 16
Člen 2, točka 2

Splošni cilji programa dopolnjujejo cilje na 
drugih področjih dejavnosti Evropske unije, 
še posebej na področju izobraževanja in 
poklicnega usposabljanja v okviru Evrope 
vseživljenjskega znanja in učenja, pa tudi na 
področjih kulture in športa.

Splošni cilji programa dopolnjujejo cilje na 
drugih področjih dejavnosti Evropske unije, 
še zlasti na področju izobraževanja in 
poklicnega usposabljanja v okviru Evrope 
vseživljenjskega znanja in učenja, pa tudi na 
področjih enakosti med ženskami in 
moškimi, kulture in športa.

Or. en

Obrazložitev

Vključiti je treba tudi spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi.

Predlog spremembe, ki ga vloži María Esther Herranz García

Predlog spremembe 17
Člen 3, odstavek 1, točka (h)

(h) nadzorovanje enakosti sodelovanja pri 
programu med ženskami in moškimi in 
spodbujanje enakosti med spoloma pri 
dejavnostih.

(h) zagotavljanje in spodbujanje, da se 
upošteva načelo enakosti med ženskami in 
moškimi ter dejavnost za boj proti vsem 
oblikam diskriminacije pri sodelovanju pri 
programu (črtano).

Or. es

Obrazložitev

Ukrepi za boj proti vsem oblikam diskriminacije in spodbujanje enakosti med moškimi in 
ženskami se morajo v ukrepih, ki so sprejeti v skladu s programom.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 18
Člen 3, odstavek 1, točka (g) 

(g) nadzorovanje sodelovanja mladih z manj (g) omogočanje sodelovanja mladih z manj 
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možnostmi pri programih; možnostmi pri programih, še zlasti mladih, 
ki izvirajo iz priseljenskih družin ali 
pripadajo manjšinskim skupinam, ter tudi 
mladih invalidnih oseb;

Or. fr

Obrazložitev

Mladi, ki izvirajo iz priseljenskih družin, pripadajo etničnim manjšinam ali so invalidni, imajo 
pogosto manj možnosti za sodelovanje pri spodbudah in programih za mlade, zaradi česar jim je 
treba nameniti večjo pozornost ter s tem povečati socialno kohezijo v Evropski uniji. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 19
Člen 3, odstavek 2, uvodni stavek

2. V okviru splošnega cilja „razvijanje 
solidarnosti mladih, še posebej zaradi 
okrepitve družbene povezanosti Evropske 
unije“:

2. V okviru splošnega cilja „razvijanje 
solidarnosti in spodbujanje tolerance 
mladih kot odgovor na raznolikost, še zlasti
zaradi okrepitve socialne kohezije Evropske 
unije“:

Or. fr

Obrazložitev

Evropska unija je močno raznolika v kulturnem, verskem, družbenem in drugih pomenih. 
Socialna kohezija se lahko spodbuja le, če se mladi naučijo številnih načel – še zlasti 
solidarnosti in tolerance do drugih ljudi – kot načina razvijanja odnosov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 20
Člen 3, odstavek 4, uvodni stavek

4. V okviru splošnega cilja „Prispevanje k 
razvoju kakovosti sistemov s podporo
dejavnosti mladih in pristojnosti organizacij 
civilne družbe na področju mladine“:

4. V okviru splošnega cilja „prispevanje k 
razvoju kakovosti podpornih sistemov
dejavnosti mladih in izboljšanje delovanja 
ter povečanje pristojnosti organizacij civilne 
družbe za zagotovitev, da se dosežejo cilji 
EU na področju mladine“:

Or. fr
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Obrazložitev

Potrebna je referenca za zagotovitev podpore organizacijam civilne družbe, ki imajo poglavitno 
vlogo pri zagotavljanju, da so doseženi cilji EU na področju mladine. V skladu s členom 4(4) 
Sklepa je namen dejavnosti v zvezi s podpornimi sistemi in organizacijami civilne družbe 
„podpirati aktivne organizacije na evropski ravni na področju mladine, še posebej delovanje 
nevladnih organizacij mladih ...“.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 21
Člen 3, odstavek 4, točka (d) 

(d) prispevati k izboljšanju obveščanja 
mladih;

(d) prispevati k izboljšanju obveščanja 
mladih, še zlasti v zvezi z Evropsko unijo in 
njenimi politikami, vključno s tistimi, ki 
zadevajo mlade;

Or. fr

Obrazložitev

Program Mladi v akciji mora prispevati k izboljšanju znanja mladih o Evropski uniji in politikah 
Skupnosti (vključno s tistimi, ki zadevajo mlade) za spodbujanje evropskega državljanstva 
mladih, kar je v členu 2 navedeno kot cilj. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 22
Člen 4, točka (3)

Ta dejavnost si prizadeva podpirati projekte 
s partnerskimi državami programa iz člena 
5, še posebej izmenjave mladih in delavcev 
na področju sociale in izobraževanja, 
podporo za pobude, ki krepijo medsebojno 
razumevanje mladih in njihov občutek za 
solidarnost ter tudi razvoj sodelovanja na 
področju mladine in civilne družbe v teh 
državah. 

Ta dejavnost si prizadeva podpirati projekte 
s partnerskimi državami programa iz člena
5, še zlasti izmenjave mladih in delavcev na 
področju sociale in izobraževanja, podporo 
za pobude, ki krepijo medsebojno 
razumevanje mladih in njihov občutek za 
solidarnost in toleranco ter razvoj 
sodelovanja na področju mladine in civilne 
družbe v teh državah. 

Or. fr
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Obrazložitev

Evropska unija je močno raznolika v kulturnem, verskem, družbenem in drugih pomenih. 
Socialna kohezija se lahko spodbuja le, če se mladi naučijo številnih načel – še zlasti 
solidarnosti in tolerance do drugih ljudi – kot načina razvijanja odnosov.

Predlog spremembe, ki ga vloži María Esther Herranz García

Predlog spremembe 23
Člen 6, odstavek 2

2. Brez poseganja v postopke, določene v 
Prilogi za izvajanje dejavnosti, se program 
nanaša na mlade od 13 do 30 let.

2. Brez poseganja v postopke, določene v 
Prilogi za izvajanje dejavnosti, program 
velja za mlade od 15 do 28 let.

Or. en

Obrazložitev

Pripravljavka osnutka podpira razširitev področja uporabe programa (prej omejeno na starost 
od 15 do 25 let) za večjo prožnost programa in da bo izražal spreminjajočo se naravo mladine. 
Vseeno poročevalka predlaga, da se zgornja starostna meja določi na 28 namesto 30 let in se 
zaradi proračunskih omejitev zniža na 13 let le v izjemnih primerih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 24
Člen 6, odstavek 4

4. Vsi mladi, brez izjem, morajo imeti 
dostop do dejavnosti programa v okviru 
postopkov, določenih v prilogi. Komisija in 
sodelujoče države programa skrbijo, da se 
posebno pozornost posveti boju za koristi 
mladih, ki imajo zaradi izobraževalnega, 
socialnega, fizičnega, mentalnega, 
gospodarskega, kulturnega ali geografskega 
razloga več težav pri sodelovanju v 
programu.

4. Vsi mladi, brez izjem, morajo imeti 
dostop do dejavnosti programa v okviru 
postopkov, določenih v Prilogi. Komisija in 
sodelujoče države programa skrbijo, da se 
posebno pozornost posveti boju za koristi 
mladih, ki imajo zaradi spola, 
izobraževalnega, socialnega, fizičnega, 
mentalnega, gospodarskega, kulturnega ali 
geografskega razloga več težav pri 
sodelovanju v programu.

Or. en

Obrazložitev

Prizadevati si je treba za zagotovitev, da dekletom zaradi spola ni preprečeno sodelovanje.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anna Hedh

Predlog spremembe 25
Člen 6, odstavek 4

4. Vsi mladi, brez izjem, morajo imeti 
dostop do dejavnosti programa v okviru 
postopkov, določenih v prilogi. Komisija in 
sodelujoče države programa skrbijo, da se 
posebno pozornost posveti boju za koristi 
mladih, ki imajo zaradi izobraževalnega, 
socialnega, fizičnega, mentalnega, 
gospodarskega, kulturnega ali geografskega 
razloga več težav pri sodelovanju v 
programu.

4. Vsi mladi, brez izjem, morajo imeti 
dostop do dejavnosti programa v okviru 
postopkov, določenih v Prilogi. Komisija in 
sodelujoče države programa skrbijo, da se 
posebno pozornost posveti boju za koristi 
mladih, ki imajo zaradi izobraževalnega, 
socialnega, fizičnega, mentalnega, 
gospodarskega, kulturnega ali geografskega 
razloga več težav pri sodelovanju v 
programu. Komisija in države, ki sodelujejo 
pri programu, prav tako zagotovijo 
uravnoteženo sodelovanje žensk in moških.

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 26
Člen 8, odstavek 6, točka (b) (ii) 

ii) treba je zagotoviti dovolj osebja, s
poklicnimi kvalifikacijami in z znanjem 
jezikov, primernega za delo na področju 
mednarodnega sodelovanja;

ii) treba je zagotoviti dovolj osebja, z enako 
udeležbo žensk in moških, z ustreznimi
poklicnimi kvalifikacijami in znanjem 
jezikov za delo na področju mednarodnega 
sodelovanja;

Or. en

Obrazložitev

Bistveno za razvoj razumevanja izzivov v zvezi z enakostjo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 27
Člen 8, odstavek 5

5. Komisija in sodelujoče države programa
zagotovijo, da se dejavnosti programa 
primerno oglašuje in predstavi javnosti.

5. Komisija in sodelujoče države zagotovijo, 
da se dejavnosti programa primerno oglašuje 
in predstavi javnosti, še zlasti med mladimi, 
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ki imajo manj možnosti, vključno z 
mladimi, ki izvirajo iz priseljenskih družin 
ali pripadajo manjšini, in tudi mladimi 
invalidnimi osebami;

Or. fr

Obrazložitev

Mladi, ki izvirajo iz priseljenskih družin, pripadajo etničnim manjšinam ali so invalidni, imajo 
pogosto manj možnosti za sodelovanje pri spodbudah in programih za mlade, zaradi česar jim je 
treba nameniti večjo pozornost ter s tem povečati socialno kohezijo v Evropski uniji. 

Predlog spremembe, ki ga vloži María Esther Herranz García

Predlog spremembe 28
Člen 8, odstavek 5

5. Komisija in sodelujoče države programa
zagotovijo, da se dejavnosti programa 
primerno oglašuje in predstavi javnosti.

5. Komisija in sodelujoče države zagotovijo, 
da se dejavnosti programa primerno oglašuje 
in predstavi javnosti. Sprejmejo ustrezne 
ukrepe za razširjanje podatkov prek 
uporabe najbolj ustreznih sredstev in, s 
pomočjo nacionalnih agencij, usmerijo 
podatke o programu proti manjšim 
organizacijam, zlasti na regionalni in 
lokalni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Za omogočanje večje udeležbe, pripravljavka osnutka zahteva, da se povečata preglednost 
programa z izboljšanjem kakovosti podatkov, ki so na voljo mladim in dostop do teh z uporabo 
najbolj ustreznih sredstev za razširjanje podatkov (pri mladih so to televizija, internet in mobilni 
telefoni). 

Prav tako zahteva, da tudi nacionalne agencije sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da podatki o 
programu dosežejo manjše organizacije, zlasti na regionalni in lokalni ravni, v skladu z duhom 
naraščajoče decentralizacije.

Predlog spremembe, ki ga vloži María Esther Herranz García

Predlog spremembe 29
Člen 9, odstavek 1, točka (c) 

(c) merila na finančnem področju (še (c) merila na finančnem področju (črtano), 
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posebej pri mladini, BNP in geografska 
razdalja med državami), ki se uporabljajo za 
vzpostavitev okvirne razčlenitve skladov 
med državami članicami, za vodenje 
dejavnosti na decentraliziran način;

ki se uporabljajo za vzpostavitev okvirne 
razčlenitve skladov med državami članicami 
za vodenje dejavnosti na decentraliziran 
način;

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z merilom za financiranje pripravljavka osnutka predlaga, da se predložena merila 
umakne, ker se uporabljajo le kot smernica. Končna merila je treba določiti v celoti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 30
Člen 11, odstavek 3

3. Komisija in države članice Evropske unije 
nadzorujejo vrednotenje dejavnosti 
programa, ki prispevajo k razvoju ciljev na 
drugih področjih dejavnosti Skupnosti, kot 
so izobraževanje, usposabljanje, kultura in
šport.

3. Komisija in države članice Evropske unije 
poudarijo dejavnosti programa, ki 
prispevajo k razvoju ciljev na drugih 
področjih dejavnosti Skupnosti, kot so 
izobraževanje, usposabljanje, kultura, šport, 
enakost spolov in boj proti diskriminaciji.

Or. fr

Obrazložitev

Dejavnosti programa za spodbujanje enakosti med spoloma in za boj proti diskriminaciji so zelo 
pomembne, ker vključujejo mlade in lahko zato prispevajo k spremembi odnosov. Države članice 
in Komisija jih morajo zato narediti čim bolj učinkovite.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anna Hedh

Predlog spremembe 31
Člen 15, odstavek 3

3. Sodelujoče države programa predložijo 
Komisiji najkasneje 30. junija 2010 poročilo 
o delovanju programa in najkasneje 30. 
junija 2015 poročilo o vplivu programa.

3. Sodelujoče države predložijo Komisiji 
najpozneje 30. junija 2010 poročilo o 
delovanju programa in najpozneje 30. junija 
2015 poročilo o vplivu programa. Države, ki 
sodelujejo pri programu, morajo v svojih 
poročilih o izvajanju in vplivu programa še 
zlasti navesti, kako je bil dosežen cilj 
enakosti in kaj je bilo narejeno za 
zagotovitev sodelovanja mladih z manj 
možnostmi, vključno z invalidnimi osebami. 
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Komisija ponuja državam ustrezno pomoč 
in praktične smernice pred sestavo delov v 
poročilih, ki obravnavajo te vidike.

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 32
Uvodna izjava 1

(1) Pogodba oblikuje državljanstvo Unije in 
določa, da si dejavnosti Skupnosti na 
področju izobraževanja, poklicnega 
usposabljanja in mladine prizadevajo 
razvijati še posebej izmenjave mladih in 
delavcev na področju sociale in 
izobraževanja, pa tudi na področju 
kakovostnega izobraževanja.

(1) Pogodba oblikuje državljanstvo Unije in 
določa, da si dejavnosti Skupnosti na 
področju izobraževanja, poklicnega 
usposabljanja in mladine prizadevajo 
razvijati še zlasti izmenjave mladih in 
delavcev na področju sociale in 
izobraževanja, spodbujajo enakost med 
ženskami in moškimi in kakovostno 
izobraževanje.

Or. en

Obrazložitev

Vključiti je treba tudi spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 33
Recital 2

(2) Pogodba Evropske unije temelji na 
načelih svobode, demokracije, spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter
na tem, da mora spodbujanje aktivnega 
državljanstva mladih prispevati k razvoju teh 
vrednot. 

Pogodba Evropske unije temelji na načelih 
svobode, demokracije, spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
enakosti med spoloma in nediskriminacije.
Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih 
mora prispevati k razvoju teh vrednot. 

Or. fr

Obrazložitev

Enakost med spoloma in nediskriminacija spadata med poglavitnejša temeljna načela Evropske 
unije, s katerima morajo biti mladi Evropejci seznanjeni. Člen 2 Sklepa določa, da mora 
program Mladi v akciji „prispevati k razvoju politik Unije, še posebej k (...), k boju proti 
diskriminaciji (...)“. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 34
Uvodna izjava 2

(2) Pogodba Evropske unije temelji na 
načelih svobode, demokracije, spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 
na tem, da mora spodbujanje aktivnega 
državljanstva mladih prispevati k razvoju teh 
vrednot. 

(2) Pogodba Evropske unije temelji na 
načelih svobode, demokracije, spoštovanja 
človekovih pravic, enakosti med ženskami 
in moškimi in temeljnih svoboščin ter na 
tem, da mora spodbujanje aktivnega 
državljanstva mladih prispevati k razvoju teh 
vrednot. 

Or. en

Obrazložitev

Vključiti je treba tudi spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 35
Uvodna izjava 5

(5) Evropski svet je na izrednem sestanku v 
Lizboni 23. in 24. marca 2000 za Unijo 
oblikoval strateški cilj, ki med drugim 
vključuje aktivno politiko zaposlovanja s 
posvečanjem več pozornosti izobraževanju 
in vseživljenjskem usposabljanju ter ki ga 
dopolnjuje strategija o trajnostnem razvoju 
Evropskega sveta iz Goeteborga 15. in 16. 
junija 2001.

(5) Evropski svet je na izrednem sestanku v 
Lizboni 23. in 24. marca 2000 za Unijo 
oblikoval strateški cilj, ki med drugim 
vključuje aktivno politiko zaposlovanja s 
posvečanjem večje pozornosti izobraževanju 
in vseživljenjskemu usposabljanju in 
zaposlovanje žensk ter ki ga dopolnjuje 
strategija o trajnostnem razvoju Evropskega 
sveta iz Göteborga 15. in 16. junija 2001.

Or. en

Obrazložitev

Vključiti je treba tudi spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Predlog spremembe 36
Recital 10
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(10) Dejavnost Skupnosti prispeva k 
izobraževanju in kakovostnem usposabljanju 
ter poskuša odpraviti neenakosti in 
spodbujati enakost med moškimi in 
ženskami, v skladu s členom 3 Pogodbe.

(10) Dejavnost Skupnosti prispeva k 
izobraževanju in kakovostnemu
usposabljanju ter se poskuša bojevati proti 
diskriminaciji, odpraviti neenakosti in 
spodbujati enakost med moškimi in 
ženskami, v skladu s členom 3 Pogodbe.

Or. fr

Obrazložitev

Enakost med spoloma in nediskriminacija spadata med poglavitnejša temeljna načela Evropske 
unije, s katerima morajo biti mladi Evropejci seznanjeni. Člen 2 Sklepa določa, da mora 
program Mladi v akciji „prispevati k razvoju politik Unije, še posebej k (...), k boju proti 
diskriminaciji (...)“.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 37
Priloga – Dejavnost 1 – točka 1.1

Izmenjave mladih omogočajo eni skupini ali 
več skupinam mladih sprejem pri skupini iz 
druge države za izpolnitev programa 
skupnih dejavnosti. Nanašajo se predvidoma
na mlade med 13. in 25. letom starosti. 
Te dejavnosti, ki temeljijo na 
transnacionalnem partnerstvu med
različnimi akterji projekta, vključujejo 
aktivno sodelovanje mladih in spodbujajo 
možnosti postati in biti občutljiv na različna 
socialna in kulturna stanja ob priložnosti 
učenja drug drugega ter možnost okrepitve 
njihovega poznavanja evropskega 
državljana. Podpora je usmerjena predvsem 
na večstranske dejavnosti mobilnosti 
skupine.

Izmenjave mladih omogočajo eni skupini ali 
več skupinam mladih sprejem pri skupini iz 
druge države za izpolnitev programa 
skupnih dejavnosti. Veljajo načeloma za
mlade med 13. in 25. letom starosti. 
Te dejavnosti, ki temeljijo na 
transnacionalnem partnerstvu med 
različnimi akterji projekta, vključujejo 
enakopravno aktivno sodelovanje fantov in 
deklet ter spodbujajo možnosti postati in biti 
občutljiv na različna socialna in kulturna 
stanja ob priložnosti učenja drug drugega ter 
možnost okrepitve njihovega poznavanja 
evropskega državljana. Podpora je 
usmerjena predvsem na večstranske 
dejavnosti mobilnosti skupine.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno za razvoj razumevanja izzivov v zvezi z enakostjo.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 38
Priloga, Dejavnost 1, točka 1.3

Ti ukrepi podpirajo projekte ali dejavnosti, 
ki spodbujajo sodelovanje mladih pri 
demokratičnem življenju. Ti projekti in 
dejavnosti vključujejo aktivno sodelovanje 
mladih pri aktivnem življenju njihove 
skupnosti na lokalni, regionalni ali 
nacionalni ravni. 
Ukrepi se nanašajo predvidoma na mlade 
med 13. in 30. letom starosti.
Dejavnosti ali projekti temeljijo na 
transnacionalnem partnerstvu, ki omogoča 
na evropski ravni zbiranje idej, izmenjavo 
izkušenj in dobrega vodenja projektov ali 
dejavnosti, na lokalni ali regionalni ravni, da 
bi izboljšali sodelovanje mladih na različnih 
ravneh skupnosti. Dejavnosti lahko 
vključujejo organizacijo posvetovanj mladih 
o njihovih potrebah in željah, da bi razvili 
nove pristope na področju aktivnega 
sodelovanja mladih v demokratični Evropi.

Ti ukrepi podpirajo projekte ali dejavnosti, 
ki spodbujajo sodelovanje mladih pri 
demokratičnem življenju. Ti projekti in 
dejavnosti vključujejo aktivno sodelovanje 
mladih pri aktivnem življenju njihove 
skupnosti na lokalni, regionalni ali 
nacionalni ravni. 
Ukrepi veljajo načeloma za mlade med 13. 
in 30. letom starosti.
Dejavnosti ali projekti temeljijo na 
transnacionalnem partnerstvu, ki omogoča 
na evropski ravni zbiranje idej, izmenjavo 
izkušenj in dobrega vodenja projektov ali 
dejavnosti, na lokalni ali regionalni ravni, da 
bi izboljšali sodelovanje mladih na različnih 
ravneh skupnosti in razvili razumevanje 
zadev, povezanih z enakostjo spolov.
Dejavnosti lahko vključujejo organizacijo 
posvetovanj mladih o njihovih potrebah in 
željah, da bi razvili nove pristope na 
področju aktivnega sodelovanja mladih v 
demokratični Evropi.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno za razvoj razumevanja izzivov v zvezi z enakostjo.

Predlog spremembe, ki ga vloži María Esther Herranz García

Predlog spremembe 39
Priloga – Dejavnost 2 – točka 2.1, odstavek 4

Ta ukrep vključuje, v celoti ali delno, 
dnevnice prostovoljca, njegovo zavarovanje, 
stroške bivanja in prihoda, in če je treba, tudi 
dodatno pomoč za mlade z manj možnostmi.

Ta ukrep vključuje, v celoti, dnevnice 
prostovoljca, njegovo zavarovanje, hrano in 
namestitev ter stroške bivanja in prihoda, in 
če je treba, tudi dodatno pomoč za mlade z 
manj možnostmi. 

Or. en
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Obrazložitev

Za zagotovitev, da lahko finančno šibkejši mladi v večji meri sodelujejo v Evropski prostovoljni 
službi, pripravljavka osnutka predlaga, da se iz besedila umaknejo finančne ovire (glede na to, 
da niso prostovoljci tisti, ki morajo plačati za sodelovanje, in v skladu z načelom kakovosti 
dejavnosti namesto načela količine).

Predlog spremembe, ki ga vloži Anna Hedh

Predlog spremembe 40
Priloga, odstavek 4.3

Ta ukrep podpira dejavnosti, ki si 
prizadevajo za usposabljanje delavcev na 
področju sociale in izobraževanja, na 
področju mladine, še posebej animatorjev za 
mladino, odgovornih za projekte, 
svetovalcev za mlade in drugih pedagoških 
udeležencev pri projektih. Podpira tudi 
izmenjavo izkušenj, strokovnosti in dobrih 
praks med pedagoškimi delavci. Ta ukrep 
podpira tudi dejavnosti, ki bodo olajšale 
ustvarjanje projektov in trajnega ter 
kakovostnega partnerstva, pa tudi kakovost v 
okviru programa. Treba je usmeriti 
pozornost na dejavnosti, ki spodbujajo 
sodelovanje mladih, izpostavljenih več 
težavam pri sodelovanju pri dejavnostih 
Skupnosti.

Ta ukrep podpira dejavnosti, ki si 
prizadevajo za usposabljanje delavcev na 
področju sociale in izobraževanja, na 
področju mladine, še zlasti animatorjev za 
mladino, odgovornih za projekte, 
svetovalcev za mlade in drugih pedagoških 
udeležencev pri projektih. Podpira tudi 
izmenjavo izkušenj, strokovnosti in dobrih 
praks med pedagoškimi delavci. Ta ukrep 
podpira tudi dejavnosti, ki bodo olajšale 
ustvarjanje projektov in trajnega ter 
kakovostnega partnerstva, pa tudi kakovost v 
okviru programa. Treba je usmeriti posebno 
pozornost na dejavnosti, ki spodbujajo 
možnosti za enakost in sodelovanje mladih, 
vključno z invalidnimi mladimi,
izpostavljenih več težavam pri sodelovanju 
pri dejavnostih Skupnosti.

Or. sv

Predlog spremembe, ki ga vloži Eva-Britt Svensson

Predlog spremembe 41
Priloga – Dejavnost 4 – točka 4.5

Ta ukrep podpira informiranje in 
komunikacijo za mlade, z izboljšanjem 
njihovega dostopa do ustreznih informacij in 
do služb za komunikacijo, da bi povečali 
njihovo sodelovanje v javnem življenju in da 
bi olajšali izražanje njihovega potenciala, da 
bi jih torej obravnavali kot aktivne 
državljane in odgovorne ljudi. Zato se 
podpira dejavnosti na evropski in nacionalni 

Ta ukrep podpira informiranje in 
komunikacijo za mlade, z izboljšanjem 
njihovega dostopa do ustreznih informacij in 
do služb za komunikacijo, da bi povečali 
njihovo sodelovanje v javnem življenju in da 
bi olajšali izražanje njihovega potenciala, da 
bi jih torej obravnavali kot aktivne 
državljane in odgovorne ljudi. Zato se 
podpira dejavnosti na evropski in nacionalni 
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ravni, ki izboljšujejo dostop mladih do 
informacij in služb za komunikacije, saj le-
te povečujejo razširjanje kakovostnih 
informacij in povečujejo sodelovanje mladih 
pri pripravah razširjanja informacij. 

ravni, ki izboljšujejo dostop mladih do 
informacij in služb za komunikacije, ker le-
te povečujejo razširjanje kakovostnih 
informacij in povečujejo sodelovanje mladih 
pri pripravah razširjanja informacij. 

Ta ukrep še posebej prispeva k razvoju 
evropskih, nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih portalov, ki si prizadevajo razširjati 
informacije, značilne za mlade, z vsemi 
sredstvi, še zlasti tistih portalov, ki jih mladi 
uporabljajo najpogosteje. Ta dejavnost lahko 
podpira tudi ukrepe, ki pospešujejo 
obveznosti mladih pri pripravi in razširjanju 
nasvetov in proizvodov razumljivih, pristnih 
in ciljnih informacij, da bi izboljšali 
kakovost informacij in dostop do njih za vse 
mlade.

Ta ukrep še zlasti prispeva k razvoju 
evropskih, nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih portalov, ki si prizadevajo razširjati 
informacije, značilne za mlade, z vsemi 
sredstvi, še zlasti tistih portalov, ki jih mladi 
uporabljajo najpogosteje. Ta dejavnost lahko 
podpira tudi ukrepe, ki pospešujejo 
obveznosti mladih pri pripravi in razširjanju 
nasvetov in proizvodov razumljivih, pristnih 
in ciljnih informacij, da bi izboljšali 
kakovost informacij in dostop do njih za vse 
mlade. Enakost spolov in politično korekten 
jezik je treba izrecno in jasno vključiti v vse 
publikacije.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno za razvoj razumevanja izzivov v zvezi z enakostjo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anna Hedh

Predlog spremembe 42
Priloga, odstavek 4.8

Komisija lahko organizira seminarje, 
kolokvije ali srečanja, da bi olajšala 
izvajanje programa. Lahko tudi začne z 
dejavnostmi informiranja, objavljanja, 
ustreznega razširjanja ter vrednotenja in 
nadzora programa. Takšne dejavnosti so 
lahko financirane s pomočjo subvencij, prek 
javnih trgov ali pa jih Komisija organizira in 
financira neposredno.

Komisija lahko organizira seminarje, 
kolokvije ali srečanja, da bi olajšala 
izvajanje programa. Komisija ponuja 
ustrezno pomoč in praktične smernice 
državam, ki sodelujejo pri programu in 
želijo ustanoviti posebne načrte za 
enakopravnost v izvedbenem programu.
Razen tega lahko Komisija začne tudi z 
ustreznimi dejavnostmi obveščanja, 
objavljanja in razširjanja ter nadziranja in 
vrednotenja programa. Takšne dejavnosti so 
lahko financirane s pomočjo subvencij, prek 
javnih trgov ali pa jih Komisija organizira in 
financira neposredno. 
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Or. sv


