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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Globalizacija in tehnološke 
spremembe bodo najverjetneje nadalje 
povečale medsebojno povezanost in 
soodvisnost svetovnih gospodarstev. 
Prerazporeditev delovne sile je sestaven in 
neizogiben del tovrstnih gospodarskih 
sprememb. Za pravično porazdelitev 
koristi, ki jih prinašajo spremembe, je 
izjemno pomembno, da se presežnim 
delavcem in tistim, ki jim grozi 
odpuščanje, ponudi pomoč. „Okvir 
kakovosti EU za predvidevanje sprememb 
in prestrukturiranje“22 je instrument 
politike Unije, ki določa okvir najboljših 
praks za predvidevanje in upravljanje 
prestrukturiranja podjetij. Nudi celovit 
okvir o tem, kako bi bilo treba z ustreznimi 
političnimi sredstvi obravnavati izzive 
ekonomske prilagoditve in 
prestrukturiranja ter njihov učinek na 
zaposlovanje in socialne učinke. Z njim
Unija države članice prav tako poziva, da 
sredstva EU in nacionalno financiranje 
uporabljajo tako, da se zagotovi 
učinkovitejše blaženje socialnega učinka 
prestrukturiranja, zlasti negativnega učinka 
na zaposlovanje. Najpomembnejša 
instrumenta Unije za pomoč prizadetim 
delavcem sta Evropski socialni sklad plus 
(ESS+), ki pomoč ponuja na podlagi 
predvidevanj, ter ESPG, ki pomoč ponuja 
reaktivno v primeru nepričakovanih velikih 
prestrukturiranj.

(8) Globalizacija in tehnološke 
spremembe bodo najverjetneje nadalje 
povečale medsebojno povezanost in 
soodvisnost svetovnih gospodarstev. 
Selitev delovne sile je sestaven del 
tovrstnih gospodarskih sprememb. Za 
pravično porazdelitev koristi, ki jih 
prinašajo spremembe, je izjemno 
pomembno, da se presežnim delavcem in 
tistim, ki jim grozi odpuščanje ali 
prenehanje dejavnosti, ponudi pomoč. 
„Okvir kakovosti EU za predvidevanje 
sprememb in prestrukturiranje“22 je 
instrument politike Unije, ki določa okvir 
najboljših praks za predvidevanje in 
upravljanje prestrukturiranja podjetij. Nudi 
celovit okvir o tem, kako bi bilo treba z 
ustreznimi političnimi sredstvi obravnavati 
izzive ekonomske prilagoditve in 
prestrukturiranja ter njihov učinek na 
zaposlovanje in socialne učinke. Brez 
poseganja v družbene odgovornosti 
poslovne skupnosti Unija z njim države 
članice prav tako poziva, da sredstva EU in 
nacionalno financiranje uporabljajo tako, 
da se zagotovi učinkovitejše blaženje 
socialnega učinka prestrukturiranja, zlasti 
negativnega učinka na zaposlovanje. 
Najpomembnejša instrumenta Unije za 
pomoč prizadetim delavcem sta Evropski 
socialni sklad plus (ESS+), ki pomoč 
ponuja na podlagi predvidevanj, ter ESPG, 
ki pomoč ponuja reaktivno v primeru 
nepričakovanih velikih prestrukturiranj.

_________________ _________________
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22 SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU, 
SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-
SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU 
REGIJ „Okvir kakovosti EU za 
predvidevanje sprememb in 
prestrukturiranje“, (COM(2013)0882, 
13.12.2013).

22 SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU, 
SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-
SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU 
REGIJ „Okvir kakovosti EU za 
predvidevanje sprememb in 
prestrukturiranje“, (COM(2013)0882, 
13.12.2013).

Obrazložitev

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je na podlagi resolucije EP (P8_TA (2018)0363) 
prispeval k projektu socialnega načrta za odpuščanje zaposlenih v nizozemskih bankah. 
Nenavadno je, da k temu niso prispevale banke, glede na to, da je to predvideno za sama 
podjetja. Čeprav so imele nizozemske banke milijardne dobičke, niso prispevale k socialnemu 
načrtu za presežne zaposlene v bankah.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija je opravila vmesno oceno, 
da bi ugotovila, kako in v kakšnem obsegu 
ESPG dosega svoje cilje. ESPG se je z 
doseganjem višje stopnje ponovne 
vključitve presežnih delavcev na trg dela 
glede na preteklo programsko obdobje 
izkazal za učinkovitega. V oceni je bilo 
tudi ugotovljeno, da ESPG ustvarja 
evropsko dodano vrednost. To velja zlasti v 
smislu njegovih učinkov na obseg, saj se s 
pomočjo iz ESPG povečata število in 
raznolikost storitev, ki se zagotavljajo, pa 
tudi njihova stopnja intenzivnosti. Poleg 
tega je pomoč iz ESPG zelo vidna in širši 
javnosti neposredno dokazuje, da EU 
ustvarja dodano vrednost. Identificiranih pa 
je bilo več izzivov. Po eni strani se je 
postopek za uporabo ESPG izkazal za 
predolgega. Nadalje je več držav članic
poročalo o težavah s pripravo obsežnih 
analiz o ozadju dogodka, ki je povzročil 
presežnost. Glavni razlog, zakaj države 
članice, ki bi lahko imele primer ESPG, ne 

(12) Komisija je opravila vmesno oceno, 
da bi ugotovila, kako in v kakšnem obsegu 
ESPG dosega svoje cilje. ESPG se je z 
doseganjem višje stopnje ponovne 
vključitve presežnih delavcev na trg dela 
glede na preteklo programsko obdobje 
izkazal za učinkovitega. V oceni je bilo 
tudi ugotovljeno, da ESPG ustvarja dodano 
vrednost EU. To velja zlasti v smislu 
njegovih učinkov na obseg, saj se s 
pomočjo iz ESPG povečata število in 
raznolikost storitev, ki se zagotavljajo, pa 
tudi njihova stopnja intenzivnosti. Poleg 
tega je pomoč iz ESPG zelo vidna in širši 
javnosti neposredno dokazuje, da EU 
ustvarja dodano vrednost. Identificiranih pa 
je bilo več izzivov. Prvič, moralo bi biti 
jasno, da nosijo osnovno odgovornost za 
razvoj socialnih načrtov za ponovno 
vključevanje zadevnih delavcev na trg 
dela ustrezna podjetja in države članice. 
ESPG ima lahko samo dopolnilno vlogo 
in bi se moral osredotočiti na tiste regije, v 
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vložijo vloge, so težave s finančno in 
institucionalno zmogljivostjo. Na eni 
strani lahko preprosto primanjkuje 
delovne sile. Države članice lahko zdaj 
zaprosijo za tehnično pomoč samo, če 
izvedejo primer ESPG. Ker lahko do 
presežnosti pride nepričakovano, bi bilo 
pomembno, da so države članice 
pripravljene takoj ukrepati in lahko 
nemudoma vložijo vlogo. Poleg tega se 
zdi, da so v nekaterih državah članicah 
potrebna temeljitejša prizadevanja za 
krepitev institucionalne zmogljivosti, da bi 
se zagotovilo učinkovito in uspešno 
izvajanje primerov ESPG. Prag 500 
ukinjenih delovnih mest je bil deležen 
kritike kot previsoko postavljen, zlasti v 
manj poseljenih regijah26.

katerih niti ustrezna podjetja niti 
nacionalni in regionalni organi nimajo 
virov za zagotavljanje potrebnih ukrepov. 
Poleg tega je bila dodana vrednost EU 
vprašljiva v primerih, ko podjetje najprej 
prejme nacionalne subvencije in 
subvencije Unije (na primer za svoje 
inovacijske dejavnosti), nato pa se odloči 
preseliti pridobitni subjekt v drugo državo 
članico ali celo v tretje države, ne da bi 
prevzelo odgovornost za financiranje 
ponovnega vključevanja delavcev, ki jih je 
prizadelo zaprtje njegove organizacije, in 
namesto tega lahko, zlasti v primerih 
premestitve znotraj Unije, ponovno 
pridobi subvencije Unije na novi lokaciji. 
Poleg tega se je postopek za uporabo 
ESPG izkazal za predolgega. Več držav 
članic poročalo o težavah s pripravo 
obsežnih analiz o ozadju dogodka, ki je 
povzročil presežnost. Glavni razlog, zakaj 
države članice, ki bi lahko imele primer 
ESPG, ne vložijo vloge, so težave s 
finančno in institucionalno zmogljivostjo. 
Ker lahko do presežnosti pride 
nepričakovano, bi bilo pomembno, da so 
države članice pripravljene takoj ukrepati 
in lahko nemudoma vložijo vlogo. Prag 
500 ukinjenih delovnih mest je bil deležen 
kritike kot previsoko postavljen, zlasti v 
manj poseljenih regijah26.

_________________ _________________

26 COM (2018)0297 in priloženi 
SWD (2018)0192.

26 COM (2018)0297 in priloženi 
SWD (2018)0192.

Obrazložitev

– ESPG ima funkcijo kohezije, kar pomeni, da mora prispevek iz sklada segati v najrevnejše 
in najbolj prizadete regije. – Pogosto se zgodi, da podjetja prejmejo subvencijo trikrat: enkrat 
kot podjetja, drugič, ko zaprejo pridobitno podjetje, in še pri preselitvi drugam v EU.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da bi izrazili solidarnost Unije s 
presežnimi delavci in samozaposlenimi 
osebami, ki so prenehale opravljati 
dejavnost, bi morala stopnja sofinanciranja 
svežnja prilagojenih storitev in njegovega 
izvajanja ustrezati stopnji ESS+ v zadevni 
državi članici.

(15) Da bi izrazili solidarnost Unije s 
presežnimi delavci in samozaposlenimi 
osebami, ki so prenehale opravljati 
dejavnost, bi morala stopnja sofinanciranja 
svežnja prilagojenih storitev in njegovega 
izvajanja znašati 70 % skupnih ocenjenih 
stroškov.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Presežni delavci in samozaposlene 
osebe, ki so prenehale opravljati dejavnost, 
bi morali imeti enak dostop do ESPG ne 
glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi ali 
delovnega razmerja. Zato bi bilo treba v tej 
uredbi presežne delavce in samozaposlene 
osebe, ki so prenehale opravljati dejavnost, 
šteti za možne upravičence do sredstev 
ESPG za namene te uredbe.

(18) Presežni delavci in samozaposlene 
osebe, ki so prenehale opravljati dejavnost, 
bi morali imeti enak dostop do ESPG ne 
glede na vrsto pogodbe o zaposlitvi ali 
delovnega razmerja. Zato bi bilo treba v tej 
uredbi presežne delavce s pogodbo za 
določen čas, za nedoločen čas ali delavce, 
zaposlene prek agencij za zagotavljanje 
začasnega dela, in samozaposlene osebe, 
vključno z lastniki mikropodjetij in malih 
podjetij, ki so prenehali opravljati 
dejavnost, šteti za možne upravičence do 
sredstev ESPG za namene te uredbe.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Finančni prispevki iz ESPG bi 
morali biti prvenstveno usmerjeni k 
aktivnim ukrepom na trgu dela, katerih cilj 
je ponovna hitra vključitev upravičencev v 
trajnostno zaposlitev v njihovem prvotnem 
sektorju ali zunaj njega. Ukrepi bi morali 
odražati predvidene potrebe lokalnega in 
regionalnega trga dela. Kadarkoli je to 

(19) Finančni prispevki iz ESPG ne bi 
smeli posegati v družbeno odgovornost 
zadevnih podjetij in bi morali biti 
prvenstveno usmerjeni k aktivnim ukrepom 
na trgu dela, katerih cilj je ponovna hitra 
vključitev upravičencev v trajnostno 
zaposlitev v njihovem prvotnem sektorju 
ali zunaj njega, ter spodbujati 
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ustrezno, bi bilo treba podpirati tudi 
mobilnost presežnih delavcev, da se jim 
pomaga najti novo zaposlitev drugje. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
razširjanju spretnosti, ki jih zahteva 
digitalna doba. Omejiti bi bilo treba 
vključevanje denarnih pomoči v usklajeni 
sveženj prilagojenih storitev. Podjetja bi 
lahko spodbujali k sodelovanju pri 
nacionalnem sofinanciranju ukrepov v 
okviru ESPG.

ustanavljanje podjetij, med drugim z 
ustanavljanjem zadrug. Ukrepi bi morali 
odražati predvidene potrebe lokalnega in 
regionalnega trga dela. Kadarkoli je to 
ustrezno, bi bilo treba podpirati tudi 
mobilnost presežnih delavcev, da se jim 
pomaga najti novo zaposlitev drugje. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
razširjanju spretnosti, ki jih zahteva 
digitalna doba. Omejiti bi bilo treba 
vključevanje denarnih pomoči v usklajeni 
sveženj prilagojenih storitev. Podjetja bi 
bilo treba spodbujati k sodelovanju pri 
nacionalnem sofinanciranju ukrepov v 
okviru ESPG.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Komisija je v obdobju med 
marcem 2007 in marcem 2017 prejela 
148 vlog za sofinanciranje iz ESPG iz 
21 držav članic v skupni vrednosti skoraj 
600 milijonov EUR za pomoč 138 888 
presežnim delavcem in 2 944 osebam, ki 
niso zaposlene, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo (NEET).

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) V obdobju med letoma 2007 in 
2017 sedem držav članic ni izkoristilo 
razpoložljive pomoči iz ESPG. Zato je 
treba preučiti vse primere, ko so 
zakonodajne, upravne ali druge ovire 
onemogočale udeležbo sklada, in 
predlagati ukrepe za odpravo teh ovir.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Da bi države članice učinkovito in 
hitro pomagale upravičencem, bi se morale 
čim bolj potruditi za vložitev popolnih vlog 
za finančni prispevek iz ESPG. V primeru, 
da Komisija zahteva dodatne informacije 
za oceno vloge, bi bilo treba zagotavljanje 
dodatnih informacij časovno omejiti.

(22) Da bi države članice učinkovito in 
hitro pomagale upravičencem, je potrebno 
kar najboljše sodelovanje med državami 
članicami in Komisijo, da bi se držali 
rokov za pregled vlog za finančni 
prispevek iz ESPG. Države članice bi se 
morale čim bolj potruditi za vložitev 
popolnih vlog za finančni prispevek iz 
ESPG. V primeru, da Komisija zahteva 
dodatne informacije za oceno vloge, bi bilo 
treba zagotavljanje dodatnih informacij 
časovno omejiti.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Finančni prispevki iz ESPG v 
skladu z načelom dobrega finančnega 
poslovodenja ne bi smeli nadomestiti 
podpornih ukrepov, ki so upravičencem na 
voljo v okviru skladov Unije ali drugih 
politik ali programov Unije, ampak bi 
morali te ukrepe po možnosti dopolnjevati.

(24) Finančni prispevki iz ESPG v 
skladu z načelom dobrega finančnega 
poslovodenja ne bi smeli nadomestiti 
podpornih ukrepov, ki jih morajo sprejeti 
zadevna podjetja v okviru socialnega 
načrta in ukrepov, ki jih lahko financirajo 
nacionalni ali regionalni organi sami, ter 
ukrepov, ki so upravičencem na voljo v 
okviru skladov Unije ali drugih politik ali 
programov Unije, ampak bi morali te 
ukrepe po možnosti dopolnjevati. 
Preprečiti je treba razmere, v katerih 
podjetja najprej prejmejo podporo Unije 
za svoje dejavnosti, kot so inovacije, nato 
pa zaprejo pridobitne subjekte. Zlasti v teh 
primerih bi morali biti prispevki iz ESPG 
pogojeni s sofinanciranjem s strani 
zadevnih podjetij.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Da se Evropskemu parlamentu 
omogoči politični nadzor, Komisiji pa 
stalno spremljanje rezultatov, pridobljenih 
s pomočjo iz ESPG, bi morale države 
članice pravočasno predložiti končno 
poročilo o izvajanju ESPG.

(31) Da se Evropskemu parlamentu 
omogoči politični nadzor, Komisiji pa 
stalno spremljanje rezultatov, pridobljenih 
s pomočjo iz ESPG, bi morale države 
članice pravočasno predložiti končno 
poročilo o izvajanju ESPG vsaki dve leti.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Glede na pomembnost boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije za uresničevanje Pariškega 
sporazuma in ciljev trajnostnega razvoja 
Združenih narodov bo ta program prispeval 
k vključevanju podnebnih ukrepov v 
politike Unije in doseganju krovnega cilja, 
da se 25 % proračunskih odhodkov EU
nameni podpiranju podnebnih ciljev. 
Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
pripravo in izvajanjem sklada ter ponovno 
ocenjeni v okviru njegovega ocenjevanja.

(37) Glede na pomembnost boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije za uresničevanje Pariškega 
sporazuma in ciljev trajnostnega razvoja 
Združenih narodov bo ta program prispeval 
k vključevanju podnebnih ukrepov v 
politike Unije in doseganju krovnega cilja, 
da se 30 % proračunskih odhodkov Unije
nameni podpiranju podnebnih ciljev. 
Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
pripravo in izvajanjem sklada ter ponovno 
ocenjeni v okviru njegovega ocenjevanja.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESPG prispeva k boljši porazdelitvi koristi 
globalizacije in tehnološkega napredka, da 
pomaga presežnim delavcem pri 
prilagajanju strukturnim spremembam. Kot 
tak ESPG prispeva k izvajanju načel, 
opredeljenih v okviru evropskega stebra 

ESPG prispeva k boljši porazdelitvi koristi 
globalizacije in tehnološkega napredka, da 
pomaga presežnim delavcem pri 
prilagajanju strukturnim spremembam. Kot 
tak ESPG prispeva k izvajanju načel, 
opredeljenih v okviru člena 155 PDEU in 
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socialnih pravic, ter krepi socialno in 
ekonomsko kohezijo med regijami in 
državami članicami.

evropskega stebra socialnih pravic, ter 
krepi socialno in ekonomsko kohezijo med 
regijami in državami članicami.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Specifičen cilj ESPG je pomoč v 
primerih nepričakovanih velikih 
prestrukturiranj, zlasti tistih, ki so jih 
povzročili izzivi v zvezi z globalizacijo, 
kot so spremembe v svetovnih trgovinskih 
tokovih, trgovinski spori, finančne ali 
gospodarske krize, prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo ali posledice digitalizacije ali 
avtomatizacije. Še zlasti so pomembni 
ukrepi, ki so v pomoč najbolj prikrajšanim 
skupinam.

2. Specifičen cilj ESPG je pomoč v 
primerih nepričakovanih velikih 
prestrukturiranj, zlasti tistih, ki so jih 
povzročili izzivi v zvezi z globalizacijo, 
kot so spremembe v svetovnih trgovinskih 
tokovih, trgovinski spori, finančne ali 
gospodarske krize, prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo ali posledice tehnoloških 
sprememb. Še zlasti so pomembni ukrepi, 
osredotočeni na pomoč najbolj 
prikrajšanim skupinam, na države članice 
in regije, ki so najbolj prizadete, in na 
območja, kjer nacionalni in regionalni 
organi nimajo zadostnih sredstev za 
izvajanje potrebnih ukrepov. Pomoč iz 
ESPG ne posega v družbene odgovornosti 
zadevnih družb, zlasti glede njihovega 
prispevka k socialnim načrtom za 
presežne delavce.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „presežni delavec“ pomeni delavca, 
čigar delovno razmerje se je predčasno 
končalo z nastopom presežnosti ali čigar 
pogodba o zaposlitvi ni bila obnovljena 
zaradi ekonomskih razlogov;

(a) „presežni delavec“ pomeni delavca, 
čigar delovno razmerje se je predčasno 
končalo z nastopom presežnosti ali čigar 
pogodba o zaposlitvi ni bila obnovljena 
zaradi nepričakovanega večjega 
prestrukturiranja;

Predlog spremembe 15
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „upravičenec“ pomeni osebo, ki je 
udeležena v ukrepih, sofinanciranih s strani 
ESPG.

(c) „upravičenec“ pomeni osebo, ki je 
udeležena v ukrepih, sofinanciranih s strani 
ESPG;

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „nepravilnost“ pomeni vsako 
kršitev prava, ki se uporablja, ki je 
posledica dejanja ali opustitve dejanja s 
strani gospodarskega subjekta, vključenega 
v izvajanje ESPG, ki zaradi neupravičene 
postavke odhodkov škoduje ali bi lahko 
škodovala proračunu Unije.

(d) „nepravilnost“ pomeni vsako 
kršitev prava, ki se uporablja, ki je 
posledica dejanja ali opustitve dejanja s 
strani gospodarskega subjekta, vključenega 
v izvajanje ESPG, ki zaradi neupravičene 
postavke odhodkov v proračunu Unije 
škoduje ali bi lahko škodovala finančnim 
interesom Unije.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prenehanja opravljanja dejavnosti 
več kot 250 presežnih delavcev ali 
samozaposlenih oseb v referenčnem 
obdobju šestih mesecev, zlasti v malih ali 
srednjih podjetjih, kadar vsa delujejo v 
istem gospodarskem sektorju na ravni 
oddelkov NACE Revizija 2 in se nahajajo 
v eni regiji ali dveh sosednjih regijah ravni 
NUTS 2 ali v več kot dveh sosednjih 
regijah ravni NUTS2, če je prizadetih več 
kot 250 delavcev ali samozaposlenih oseb 
v dveh regijah skupaj;

(b) prenehanja opravljanja dejavnosti 
več kot 250 presežnih delavcev ali 
samozaposlenih oseb v referenčnem 
obdobju šestih mesecev, zlasti v malih ali 
srednjih podjetjih, kadar vsa delujejo v 
istem gospodarskem sektorju na ravni 
oddelkov NACE Revizija 2 in se nahajajo 
v eni regiji ali dveh sosednjih regijah ravni 
NUTS 2 v istih ali sosednjih državah 
članicah ali v več kot dveh sosednjih 
regijah ravni NUTS2 v istih ali sosednjih 
državah članicah, če je prizadetih več kot 
250 delavcev ali samozaposlenih oseb v 
dveh regijah skupaj;
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Kadar prenehanje dejavnosti 
zadeva pridobitno podjetje, zadevna 
družba prispeva k ponovni vključitvi 
presežnih delavcev, po možnosti v okviru 
socialnega načrta. Morebitni finančni 
prispevek iz ESPG je pogojen s takim 
prispevkom.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naložbe za samozaposlitev, ustanovitev 
lastnega podjetja ali delavske prevzeme ne 
smejo preseči 20 000 EUR na presežnega 
delavca.

Naložbe za samozaposlitev, ustanovitev 
lastnega podjetja ali delavske prevzeme, 
zlasti z ustanavljanjem zadrug, ne smejo 
preseči 20 000 EUR na presežnega 
delavca.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri zasnovi usklajenega svežnja 
prilagojenih storitev se predvidi prihodnje 
obete na trgu dela in potrebne spretnosti. 
Usklajeni sveženj je združljiv s prehodom 
na z viri gospodarno in trajnostno 
gospodarstvo ter se osredotoča tudi na 
širjenje spretnosti, ki jih zahteva digitalna 
industrijska doba, in upošteva 
povpraševanje na lokalnem trgu dela.

Pri zasnovi usklajenega svežnja 
prilagojenih storitev se predvidi prihodnje 
obete na trgu dela in potrebne spretnosti. 
Usklajeni sveženj je združljiv s prehodom 
na z viri gospodarno in trajnostno 
gospodarstvo ter se osredotoča na širjenje 
spretnosti, ki jih zahteva digitalna 
industrijska doba.

Predlog spremembe 21
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Iz ESPG se ne financirajo pasivni ukrepi
socialne zaščite.

Ukrepi, ki jih podpira ESPG, ne 
nadomestijo pasivnih ukrepov socialne 
zaščite in aktivnih ukrepov za trg dela.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) potrditev, da je podjetje, kadar po 
odpustih nadaljuje dejavnost, izpolnilo 
svoje pravne obveznosti v zvezi s 
presežnimi delavci;

(b) potrditev, da je podjetje, kadar po 
odpustih nadaljuje dejavnost, izpolnilo 
svoje pravne obveznosti v zvezi s 
presežnimi delavci in obveznosti, ki 
izhajajo iz kolektivnih pogodb ali pogajanj 
o socialnem načrtu;

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) jasno navedbo dejavnosti, ki jih 
države članice že izvajajo za pomoč 
presežnim delavcem, in dopolnilne narave 
sredstev iz ESPG, za katere se zaprosi, 
zaradi pomanjkanja sredstev, ki so na 
voljo nacionalnim ali regionalnim 
organom;

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) pregled sredstev iz skladov Unije, 
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ki jih je podjetje, ki odpušča, že prejelo v 
petih letih pred kolektivnim odpuščanjem;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) za namene ocenjevanja okvirne 
specifične cilje glede na posamezen 
primer, ki jih države članice opredelijo 
glede na stopnjo ponovne zaposlitve 
upravičencev, šest mesecev po koncu 
obdobja izvajanja;

(i) za namene ocenjevanja okvirne 
specifične cilje in kazalnike glede na 
posamezen primer, ki jih države članice 
opredelijo glede na stopnjo ponovne 
zaposlitve upravičencev, šest mesecev po 
koncu obdobja izvajanja;

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) izjavo o usklajenosti zaprošene 
podpore iz ESPG s postopkovnimi in 
materialnopravnimi pravili Unije o državni 
pomoči in izjavo, zakaj usklajeni sveženj 
prilagojenih storitev ne nadomešča 
ukrepov, za katere so po nacionalnem 
pravu ali kolektivnih pogodbah odgovorna 
podjetja;

(l) izjavo o usklajenosti zaprošene 
podpore iz ESPG s postopkovnimi in 
materialnopravnimi pravili Unije o državni 
pomoči in izjavo, zakaj usklajeni sveženj 
prilagojenih storitev ne nadomešča 
ukrepov, za katere so po nacionalnem 
pravu ali kolektivnih pogodbah odgovorna 
podjetja, ter ukrepi, ki jih pristojni organi 
zagotovijo za aktivne ukrepe za trg dela, 
ter pasivni ukrepi socialne zaščite;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 11 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Enakost spolov in nediskriminacija (Ne zadeva slovenske različice.)
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Obrazložitev

Pojem spola ne zajema zgolj žensk in moških.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija in države članice zagotovijo, da 
sta enakost moških in žensk ter 
upoštevanje vidika spola spodbujana na 
različnih stopnjah izvajanja finančnega 
prispevka iz ESPG ter njihov sestavni del.

Komisija in države članice zagotovijo, da 
sta enakost spolov ter upoštevanje vidika 
spola spodbujana na različnih stopnjah 
izvajanja finančnega prispevka iz ESPG ter 
njihov sestavni del.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če Komisija izvaja tehnično 
pomoč s posrednim upravljanjem, 
zagotovi preglednost postopka določanja 
tretje osebe za izvajanje misije, za katero 
je zadolžena, ter o podizvajalcu, 
imenovanem za ta namen, obvesti vse 
deležnike ESPG, tudi Evropski parlament.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija izvaja dejavnosti širjenja 
informacij in komuniciranja o primerih 
ESPG in rezultatih na osnovi izkušenj, da 
bi izboljšala učinkovitost ESPG in 
zagotovila seznanjenost državljanov in 
delavcev v Uniji z ESPG.

Komisija izvaja dejavnosti širjenja 
informacij in komuniciranja o primerih 
ESPG in rezultatih na osnovi izkušenj ter 
ocen, ki jih opravijo države članice, da bi 
izboljšala učinkovitost ESPG in zagotovila
seznanjenost državljanov in delavcev v 
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Uniji z ESPG.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Stopnja sofinanciranja ESPG za 
ponujene ukrepe se uskladi z najvišjo 
stopnjo sofinanciranja ESS+ v zadevni 
državi članici.

2. Stopnja sofinanciranja ESPG za 
ponujene ukrepe ne presega 70 % skupnih 
ocenjenih stroškov iz člena 9.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16a

V izjemnih primerih in če preostala 
finančna sredstva, ki jih ima sklad na 
voljo v letu, ko pride do večjega 
prestrukturiranja, ne zadostujejo za kritje 
zneska pomoči, za katerega organ za 
izvrševanje proračuna meni, da je 
potreben, lahko Komisija predlaga, da se 
razlika financira iz sredstev sklada za 
naslednje leto. Zgornjo mejo letnega 
proračuna sklada v letu, ko pride do 
večjega prestrukturiranja, in v naslednjem 
letu je treba v vsakem primeru spoštovati.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19a

Anketa upravičencev iz točke (d) 
člena 20(1) temelji na modelu, ki ga 
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določi Komisija z izvedbenim aktom. 
Komisija za zagotovitev enotnih pogojev 
izvajanja tega člena sprejme izvedbeni 
akt, s katerim določi model, ki se uporabi 
za anketo upravičencev, v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 26(2).

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) rezultati ankete upravičencev, ki se 
izvede šest mesecev po koncu obdobja 
izvajanja ter zajema zaznano spremembo 
zaposljivosti upravičencev ali za tiste, ki so 
že našli zaposlitev, več informacij o 
kakovosti najdene zaposlitve, kot so 
spremembe v delovnih urah, stopnji 
odgovornosti ali spremembe ravni plače v 
primerjavi s prejšnjo zaposlitvijo, sektor, v 
katerem je oseba našla zaposlitev, pri 
čemer se te informacije razčlenijo glede na 
spol, starostno skupino in izobrazbeno 
raven;

(d) rezultati ankete upravičencev, ki se 
izvede v šestih mesecih po koncu obdobja 
izvajanja ter zajema zaznano spremembo 
zaposljivosti upravičencev ali za tiste, ki so 
že našli zaposlitev, več informacij o 
kakovosti najdene zaposlitve, kot so 
spremembe v delovnih urah, stopnji 
odgovornosti ali spremembe ravni plače v 
primerjavi s prejšnjo zaposlitvijo, sektor, v 
katerem je oseba našla zaposlitev, pri 
čemer se te informacije razčlenijo glede na 
spol, starostno skupino in izobrazbeno 
raven;

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Najpozneje na koncu devetnajstega 
meseca po izteku obdobja, določenega v 
členu 15(3), zadevna država članica 
predloži preprost sklop podatkov, ki 
ponazarjajo kazalnike dolgotrajnejših 
rezultatov, kakor je določeno v točki (3) 
Priloge.

2. Najpozneje na koncu devetnajstega 
meseca po izteku obdobja, določenega v 
členu 15(3), zadevna država članica 
predloži popoln in ustrezno preverjen 
preprost sklop podatkov, ki ponazarjajo 
kazalnike dolgotrajnejših rezultatov, kakor 
je določeno v točki (3) Priloge.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
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Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 1. avgusta 2021 in 
potem vsako drugo leto Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi obširno 
poročilo o obsegu in kakovosti dejavnosti v 
okviru te uredbe in Uredbe (EU) 
št. 1309/2013 v prejšnjih dveh letih. 
Poročilo se osredotoči predvsem na 
rezultate, dosežene z ESPG, in vsebuje 
zlasti informacije v zvezi s predloženimi 
vlogami, sprejetimi sklepi, financiranimi 
ukrepi, vključno s statističnimi podatki o 
kazalnikih iz priloge, ter z dopolnjevanjem 
takih ukrepov z ukrepi, ki se financirajo iz 
drugih skladov Unije, zlasti ESS+, ter 
informacije v zvezi z zaključkom 
izplačanih finančnih prispevkov. Vsebuje 
tudi navedbe tistih vlog, ki so bile 
zavrnjene ali zmanjšane zaradi 
pomanjkanja sredstev ali zaradi 
neupravičenosti.

1. Komisija do 1. avgusta 2021 in 
potem vsako drugo leto Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi obširno 
poročilo o obsegu in kakovosti dejavnosti v 
okviru te uredbe in Uredbe (EU) 
št. 1309/2013 v prejšnjih dveh letih. 
Poročilo se osredotoči predvsem na 
uspešnost in rezultate, dosežene z ESPG, v 
primerjavi z zastavljenimi cilji, in vsebuje 
zlasti informacije v zvezi z dobrim 
finančnim poslovodenjem, predloženimi 
vlogami, sprejetimi sklepi, financiranimi 
ukrepi, vključno s statističnimi podatki o 
kazalnikih iz priloge, ter z dopolnjevanjem 
takih ukrepov z ukrepi, ki se financirajo iz 
drugih skladov Unije, zlasti ESS+, ter 
informacije v zvezi z zaključkom 
izplačanih finančnih prispevkov. Vsebuje 
tudi navedbe tistih vlog, ki so bile 
zavrnjene ali zmanjšane zaradi 
pomanjkanja sredstev ali zaradi 
neupravičenosti.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija vsake štiri leta na svojo 
pobudo ter v tesnem sodelovanju z 
državami članicami izvede oceno finančnih 
prispevkov iz ESPG.

1. Komisija vsake štiri leta na svojo 
pobudo ter v tesnem sodelovanju z 
državami članicami izvede oceno finančnih 
prispevkov iz ESPG. Ta ocena vsebuje 
zlasti informacije o uspešnosti, dodani 
vrednosti EU in dobrem finančnem 
poslovodenju v zvezi s finančnimi 
prispevki ESPG.
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