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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Na ravni Unije je evropski 

semester za usklajevanje ekonomskih 

politik okvir, v katerem se določajo 

prednostne naloge nacionalnih reform in 

spremlja njihovo izvajanje. Države članice 

razvijejo lastne nacionalne večletne 

naložbene strategije, ki podpirajo 

navedene prednostne reforme. Te 

strategije bi bilo treba predložiti skupaj z 

letnimi nacionalnimi programi reform kot 

način predstavitve in usklajevanja 

prednostnih naložbenih projektov, ki se 

podpirajo z nacionalnim financiranjem 

in/ali financiranjem Unije. Namenjene bi 

morale biti tudi usklajeni uporabi 

financiranja Unije in čim večji dodani 

vrednosti finančne podpore, prejete zlasti 

iz programov, ki jih Unija podpira v 

okviru Evropskega sklada za regionalni 

razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega 

socialnega sklada plus, Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo ter 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja, evropske stabilizacijske 

funkcije za naložbe in InvestEU, kakor je 

ustrezno. 

(2) Za strukturne sklade EU, vključno 

z ESS+, se ne bi smela uporabljati nobena 

oblika političnega ali gospodarskega 

pogojevanja. S temi mehanizmi se na 

nedovoljen način nadzorujejo javni 

izdatki držav članic ter napadata svoboda 

in neodvisnost evropskih narodov. 

Or. en 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Glede na vztrajno potrebo po 

krepitvi prizadevanj za reševanje 

vprašanja upravljanja migracijskih tokov 

v Uniji kot celoti ter za zagotovitev 

dosledne, močne in usklajene podpore 

prizadevanjem za solidarnost in delitev 

odgovornosti, bi moral ESS+ zagotavljati 

podporo za spodbujanje socialno-

ekonomskega vključevanja državljanov 

tretjih držav v dopolnitev ukrepov, 

financiranih iz Sklada za azil in 

migracije. 

črtano 

Or. en 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20a) Ukrepi vključevanja iz tega sklada 

bi se morali osredotočiti na državljane 

tretjih držav, ki zakonito prebivajo v 

državi članici. ESS+ v nobenem primeru 

ne bi smeli uporabljati za neposredno ali 

posredno spodbujanje novih nezakonitih 

migracijskih tokov v Unijo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ukrepi ESS+ so namenjeni vsem državljanom, ki zakonito prebivajo v Uniji, ne glede na 

njihovo državljanstvo in etnično pripadnost. Pozitivna diskriminacija je dejavnik getoizacije 

in segregacije, ki je v nasprotju s ciljem socialnega vključevanja ESS+. 
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Uvodna izjava 25 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (25a) Posebni strukturni pogoji za 

podeželska, gorska in otoška območja 

zahtevajo ciljno usmerjeno in specifično 

zavezo ESS+ za spodbujanje 

zaposlovanja, usposabljanja in 

konkurenčnosti in preprečevanje 

odseljevanja prebivalstva na teh območjih 

v tesnem sodelovanju z nacionalnimi, 

regionalnimi in lokalnimi organi. 

Or. en 
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Uvodna izjava 26 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Učinkovito in uspešno izvajanje 

ukrepov, ki se podpirajo iz ESS+, je 

odvisno od dobrega upravljanja in 

partnerstva med vsemi akterji na zadevnih 

teritorialnih ravneh ter družbeno-

gospodarskimi akterji, zlasti socialnimi 

partnerji in civilno družbo. Zato je 

bistveno, da države članice socialne 

partnerje in civilno družbo spodbujajo k 

sodelovanju pri izvajanju ESS+ v okviru 

deljenega upravljanja. 

(26) Učinkovito in uspešno izvajanje 

ciljev ESS+ in dostop do njegovih sredstev 

še vedno povzročata težave v državah 

članicah. Zato so za ESS+ potrebni visoki 

standardi preglednosti in odgovornosti, 

hkrati pa je treba zmanjšati upravna 

bremena, ki nacionalnim organom in 

MSP onemogočajo dostop do tega sklada, 

da bi uspešno podprli mlade in se borili 

proti dolgotrajni brezposelnosti. 

Or. en 
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Člen 4 – odstavek 1 – točka viii 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(viii) spodbujanje socialno-ekonomskega 

vključevanja državljanov tretjih držav in 

marginaliziranih skupnosti, kot so Romi; 

(viii) spodbujanje socialno-ekonomskega 

vključevanja državljanov, ki zakonito 

prebivajo v Uniji; 

Or. en 

 


