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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Pravna podlaga predloga za program Mladi v akciji za 2007–2013 je člen 149 Pogodbe ES, ki 
navaja, da so cilji dejavnosti Skupnosti „spodbujanje razvoja izmenjave mladih ter izmenjave 
pedagoških in drugih strokovnih delavcev“.

Cilj predloga je spodbujati solidarnost in mobilnost med mladimi Evropejci v EU in v 
sosednjih področjih. Cilji so opredeljeni kot: 

– spodbujanje dejavnega državljanstva mladih na splošno in še zlasti evropskega 
državljanstva,
– razvijanje solidarnosti mladih, še zlasti da bi okrepili socialno kohezijo v Evropski uniji,
– pospeševanje medsebojnega razumevanja med narodi prek mladih,
– prispevanje k razvoju kakovosti sistemov podpore za dejavnosti mladih in sposobnosti 
organizacij civilne družbe na področju mladih,
– spodbujanje evropskega sodelovanja v mladinski politiki. 

Te cilje je treba doseči v petih programih: „Mladi za Evropo“ (izmenjave in mobilnost), 
„Evropska prostovoljna služba“ (dejavno sodelovanje), „Mladi sveta“ (sosednje in tretje 
države), „Mladi delavci in podporni sistemi“ (podporne strukture za mlade) in „Podpora 
političnega sodelovanja“ (sodelovanje na področju mladinske politike).

2. Povzetek predloga

Predlog izpeljuje dosežke sedanjega programa MLADINA, ki se izteče v letu 2006. Utrjuje 
proračunske določbe in že obstoječe programe na področju mladih ter poenostavlja način 
uporabe, izbire in vodenja projektov. Tako bo ustvaril izjemno prepoznaven in neodvisen 
mladinski program za EU, z 915 milijoni EUR, namenjenimi za obdobje programa (2007–
2013). 

3. Ocena predloga

V celoti predlog temelji na sedanjih izkušnjah ter želi okrepiti poudarke in učinkovitost 
dejavnosti Skupnosti na pomembnem področju mladih. Novosti so večinoma v usmerjanju 
uradništva in lahko zato omogočijo programom EU, da na tem področju postanejo 
pomembnejši in cilj za tiste dejavnosti, ki potrebujejo podporo EU. 

Vendar številne točke potrebujejo posebno pozornost. Najprej je treba razpravljati o tem, ali je 
predlagana vsota 915 milijonov EUR dovolj za podporo vseh navedenih ciljev, še zlasti za 
učinkovite izmenjave mladih z drugimi državami. Razen tega je treba seznam držav, ki lahko 
sodelujejo pri programih, kot je navedeno v členu 5(1), razširiti za vključitev, na primer, tudi 
Kitajske in Rusije. 

Ciljev se ne sme določati na preveč samoumeven način: tisti, ki imajo večjo možnost za 
prispevanje k pomembnim ciljem mladine (tj. spodbujanje izmenjav in mobilnosti mladih za 



PE 357.890v01-00 4/8 PA\566831SL.doc

SL

zmanjševanje nezaposlenosti mladih ali osredotočanje na invalide za podporo možnosti 
zaposlitve), morajo imeti prednost pred manj dejavnimi ciljnimi področji, kot je povečevanje 
sodelovanja mladih pri zagotavljanju prostovoljnih služb. Ne sme se spregledati lokalne in 
kulturne tradicije ter, na primer, vnaprej določene omejitve starosti in zahteve o izobrazbi ne 
smejo narekovati dostopa do teh ukrepov (tj. dejavnosti 2.2, 2.3, Evropska prostovoljna služba 
za skupine ter Sodelovanje med civilnimi in prostovoljnimi službami). 

Prav tako se ne sme preveč usmerjati projektov iz dejavnosti 4 (Mladi delavci in podporni 
sistemi). Namesto tega je treba spodbujati osnovno raven strokovnega znanja v dejavnostih 
mladih v državah članicah in tudi že uveljavljene izvajalce, kot je Evropski forum mladih, da 
bi prevzeli vodstvo pri določanju koristnih in primernih projektov. 

V zvezi z vlogo še zlasti žensk se upa, da projekti, ki jih financira program Mladi v akciji, 
spodbujajo temeljit sodoben in spodbuden pogled. Mlade ženske so že bolj dejavne kot moški 
pri različnih prostovoljnih projektih; večje sodelovanje v političnem življenju mora biti zdaj 
prednostna naloga, tj. iz dejavnosti 5 (Podpora političnega sodelovanja). 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
odgovorni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
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. 

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 9 a (novo)

(9a) EU ima vrsto sredstev in usmeritev 
politik, ki si prizadevajo za enakost med 
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spoloma, kot je sporočilo Komisije z dne 21. 
februarja 1996 o vključevanju enakih 
možnosti žensk in moških v vse politike in 
dejavnosti Skupnosti1, pobuda Skupnosti 
EQUAL o nadnacionalnem sodelovanju za 
spodbujanje novih metod boja proti 
diskriminaciji in neenakostim v povezavi s 
trgom dela2, sporočilo Komisije z dne 12. 
decembra 2002 o izvajanju načela enakosti 
spolov v programskih dokumentih 
Strukturnega sklada 2000–20063 in 
priporočilo Sveta z dne 2. decembra 1996 o 
uravnoteženem sodelovanju žensk in 
moških pri postopku odločanja4, ki določa 
enakost med spoloma kot ključni cilj EU.

Obrazložitev

Projekti Mladi v akciji morajo ustrezno upoštevati sedanje smernice EU vprašanj načela 
enakosti spolov v zakonodaji in programih.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 10

(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 kakovostnem usposabljanju 
ter poskuša odpraviti neenakosti in 
spodbujati enakost med ženskami in 
moškimi, v skladu s členom 3 Pogodbe.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 12

(12) Prav tako je potrebno spodbujati 
aktivno državljanstvo in poudariti boj proti 
vsem oblikam izključevanja, med katere 
spadata tudi rasizem in ksenofobija.

(12) Prav tako je potrebno spodbujati 
aktivno državljanstvo, enakost med 
ženskami in moškimi in poudariti boj proti 
vsem oblikam izključevanja, med katere 
spadata tudi rasizem in ksenofobija.

  
1 KOM(96) 67 – Ni objavljeno v Uradnem listu.
2 C(2000)853 – Uradni list C127, 5.5.2000
3 KOM(2002) 748 končno – Ni objavljeno v Uradnem listu.
4 Uradni list L 319, 10.12.1996
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Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 21

(21) Potrebno je predvideti posebne 
postopke uporabe Uredbe Sveta (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 in njihove ukrepe 
uporabe, tako kot njihove izjeme v teh 
besedilih, ki so potrebne zaradi značilnosti 
upravičencev in narave dejavnosti. 

(21) Potrebno je predvideti posebne 
postopke uporabe Uredbe Sveta (ES, 
Euratom) št. 1605/20021 in njihove ukrepe 
uporabe, tako kot njihove izjeme v teh 
besedilih, ki so potrebne zaradi značilnosti 
udeležencev in narave dejavnosti. 

Obrazložitev

Zakonodaja ne sme obdolžiti narave vpletenih oseb, še zlasti tam, kjer je cilj spodbujati 
sodelovanje, obveznosti in dinamične rešitve.

Predlog spremembe 6
Člen 3, odstavek 1, točka (g) 

(g) nadzorovanje sodelovanja mladih z manj 
možnostmi pri programih;

(g) nadzorovanje sodelovanja mladih z manj 
možnostmi, vključno z invalidi, pri 
programih;

Obrazložitev

„Možnost“ ne sme biti utemeljena le s socialno-ekonomskimi, ampak tudi fizičnimi dejavniki, 
v mišljenju.

Predlog spremembe 7
Člen 3, odstavek 2, točka (c)

(c) prispevanje k sodelovanju med civilnimi 
in prostovoljnimi službami, ki vključujejo 
mlade na nacionalni ravni.

črtano

Obrazložitev

Program Mladi v akciji in njegovi cilji se v nobenem primeru ne smejo mešati z ureditvami 
nacionalne civilne službe. Prvi se ni dovoljeno razviti v nadomestek za drugo.

  
1 UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
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Predlog spremembe 8
Člen 3, odstavek 4, točka (d)

(d) prispevati k izboljšanju obveščanja 
mladih;

(d) prispevati k izboljšanju obveščanja 
mladih, ob upoštevanju posebnih izzivov za 
mlade ženske v nekaterih državah članicah 
in tudi za invalide;

Predlog spremembe 9
Člen 5, odstavek 1, točka (e a) (novo)

(ea) druge sodelujoče države EU.

Obrazložitev

Seznam držav, ki so primerne za programe, mora biti čim bolj obsežen. Izraz „sodelujoče 
države“ zagotavlja vključenost in prilagodljiv prostor za razlago. 

Predlog spremembe 10
Člen 6, odstavek 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.

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.

Predlog spremembe 11
Člen 11, odstavek 2

Program lahko združuje načine z drugimi 
instrumenti Skupnosti, da bi izvedel 
dejavnosti za izpolnitev skupnih ciljev 
programa in teh instrumentov.

Program si prizadeva, da združuje načine z 
drugimi instrumenti Skupnosti, da bi izvedel 
dejavnosti za izpolnitev skupnih ciljev 
programa in teh instrumentov.
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Obrazložitev

Prav tako kot je koristno za države članice, da sporazumno delujejo na ravni EU, mora biti 
čim več sinergije in čim manj ponavljanja med programi, ki jih razvija EU. 


