
AM\1194669SL.docx PE644.907v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

2019/2055(DEC)

16.12.2019

PREDLOGI SPREMEMB
1–41
Osnutek mnenja
Tomáš Zdechovský
(PE642.933v01-00)

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropska komisija
(2019/2055(DEC))



PE644.907v01-00 2/24 AM\1194669SL.docx

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1194669SL.docx 3/24 PE644.907v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
zahtevki za plačilo velike vrednosti 
zamujajo in bodo predloženi v prihodnjih 
letih, to pa vpliva na uporabo predhodnega 
financiranja in neporavnane obveznosti ter 
bo vplivalo na potrebe po odobritvah plačil 
na začetku naslednjega večletnega 
finančnega okvira;

2. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
zahtevki za plačilo velike vrednosti 
zamujajo in bodo predloženi v prihodnjih 
letih, to pa vpliva na uporabo predhodnega 
financiranja in neporavnane obveznosti ter 
bo vplivalo na potrebe po odobritvah plačil 
na začetku naslednjega večletnega 
finančnega okvira; se zaveda, da Evropska 
komisija sprejema ukrepe za 
preprečevanje neupravičenega pritiska na 
raven odobritev plačil v prvih letih 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2021–2027;

Or. en

Predlog spremembe 2
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja, da so revizijski organi 
leta 2018 prvič poročali o napakah z 
uporabo skupne metodologije, o kateri so 
se dogovorile Komisija in države članice; 
ugotavlja, da se je skupna ocenjena stopnja 
napake pri odhodkih iz proračuna Unije v 
zadnjih nekaj letih stalno izboljševala (4,4 
% v letu 2014; 3,8 % v letu 2015; 3,1 % v 
letu 2016; 2,4 % v letu 2017 in 2,6 % v letu 
2018);

3. pozdravlja, da so revizijski organi 
leta 2018 prvič poročali o napakah z 
uporabo skupne metodologije, o kateri so 
se dogovorile Komisija in države članice, 
in da so bili kot najpogostejša vrsta 
nepravilnosti ugotovljeni neupravičeni 
odhodki in postopki javnih naročil; 
ugotavlja, da se je skupna ocenjena stopnja 
napake pri odhodkih iz proračuna Unije v 
zadnjih nekaj letih stalno izboljševala 
(4,4 % v letu 2014; 3,8 % v letu 2015; 
3,1 % v letu 2016; 2,4 % v letu 2017 in 
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2,6 % v letu 2018);

Or. en

Predlog spremembe 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. pozdravlja, da je Evropska 
komisija izvedla velik delež priporočil 
Računskega sodišča za nadaljnje ukrepe, 
in podpira zavezanost Računskega 
sodišča, v skladu z njegovo strategijo za 
obdobje 2018–2020, da bo tudi v 
prihodnje spremljalo vsa priporočila v 
zvezi z revizijo smotrnosti poslovanja, ki 
jih je Komisiji podalo pred tremi leti;

Or. en

Predlog spremembe 4
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je Računsko sodišče 
odkrilo, da se je leta 2018 v državah 
članicah občutno povečalo število 
zahtevkov za plačila iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov (skladi 
ESI), ki vključujejo Evropski socialni 
sklad; hkrati ugotavlja, da je črpanje teh 
sredstev še naprej potekalo počasneje, kot 
je bilo načrtovano, kar je pojav, ki je 
prispeval k povečanju neporavnanih 
obveznosti iz skladov ESI;

4. ugotavlja, da je Računsko sodišče 
odkrilo, da se je leta 2018 v državah 
članicah občutno povečalo število 
zahtevkov za plačila iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov (skladi 
ESI), ki vključujejo Evropski socialni 
sklad, in sicer zlasti zaradi relativno nizke 
ravni zahtevkov za izplačila iz skladov ESI 
v prvih letih programov za obdobje 2014–
2020; hkrati ugotavlja, da je črpanje teh 
sredstev še naprej potekalo počasneje, kot 
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je bilo načrtovano, kar je pojav, ki je 
prispeval k povečanju neporavnanih 
obveznosti iz skladov ESI; poziva 
Komisijo, naj analizira vzroke za nizke 
ravni črpanja ter poenostavi nova pravila 
za obdobje po letu 2020, da bi preprečila 
nepotrebno zapletena in/ali 
obremenjujoča pravila, ki ne dodajajo 
vrednosti politikam EU;

Or. en

Predlog spremembe 5
Tomáš Zdechovský

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je Računsko sodišče 
odkrilo, da se je leta 2018 v državah 
članicah občutno povečalo število 
zahtevkov za plačila iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov (skladi 
ESI), ki vključujejo Evropski socialni 
sklad; hkrati ugotavlja, da je črpanje teh 
sredstev še naprej potekalo počasneje, kot 
je bilo načrtovano, kar je pojav, ki je 
prispeval k povečanju neporavnanih 
obveznosti iz skladov ESI;

4. ugotavlja, da je Računsko sodišče 
odkrilo, da se je leta 2018 v državah 
članicah občutno povečalo število 
zahtevkov za plačila iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov (skladi 
ESI), ki vključujejo Evropski socialni 
sklad; hkrati ugotavlja, da je črpanje teh 
sredstev še naprej potekalo počasneje, kot 
je bilo načrtovano, kar je pojav, ki je 
prispeval k povečanju neporavnanih 
obveznosti iz skladov ESI; obžaluje 
zamude pri izvajanju skladov ESI, ki bodo 
še naprej vplivale na zadnja leta tega 
večletnega finančnega okvira; v celoti 
podpira priporočilo Računskega sodišča, 
naj Komisija sprejme ukrepe za 
preprečevanje neupravičenega pritiska na 
raven odobritev plačil v prvih letih 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2021–2027;

Or. en

Predlog spremembe 6
Lucia Ďuriš Nicholsonová



PE644.907v01-00 6/24 AM\1194669SL.docx

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da zamude pri izvajanju 
skladov ESI še naprej vplivajo na zadnja 
leta večletnega finančnega okvira, pa tudi 
na uporabo predhodnega financiranja in 
neplačane obveznosti, ter bodo vplivale na 
potrebe po odobritvah plačil v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; zato 
priporoča, naj Komisija sprejme ukrepe za 
preprečevanje neupravičenega pritiska na 
raven odobritev v prvih letih naslednjega 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2021–2027;

Or. en

Predlog spremembe 7
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z zaskrbljenostjo ugotavlja 
povečanje ocenjene stopnje napake na 
področju ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije, ki znaša 5,0 % in 
znatno presega prag pomembnosti (2 %);

5. je zelo zaskrbljen zaradi povečanja 
ocenjene stopnje napake na področju 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, ki znaša 5,0 % in znatno presega 
prag pomembnosti (2 %); poziva k nujnim 
ukrepom za zmanjšanje stopnje napake v 
prihodnje, zlasti v novem obdobju 
financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Osnutek mnenja
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Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z zaskrbljenostjo ugotavlja 
povečanje ocenjene stopnje napake na 
področju ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije, ki znaša 5,0 % in 
znatno presega prag pomembnosti (2 %);

5. poudarja pomen kohezijske 
politike EU pri podpiranju izvajanja 
evropskega stebra socialnih pravic ter 
pomoči državam članicam in regijam pri 
obvladovanju novih in stalnih izzivov, kot 
so globalizacija, brezposelnost, 
spremembe v industriji, digitalizacija in 
prekvalifikacija; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja povečanje ocenjene stopnje 
napake na področju ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije, ki znaša 5,0 % in 
znatno presega prag pomembnosti (2 %); 
poudarja, da je bil novi okvir kontrol in 
zagotovil zasnovan zato, da bi se 
zagotovilo, da bodo letne stopnje preostale 
napake pod 2 %; se strinja z ugotovitvami 
Računskega sodišča, da so potrebne 
dodatne izboljšave, zlasti v zvezi z 
izvajanjem okvira na ravni organov 
upravljanja, revizijskih organov in 
Komisije, da bi se zmanjšala visoka 
stopnja napake;

Or. en

Predlog spremembe 9
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z zaskrbljenostjo ugotavlja 
povečanje ocenjene stopnje napake na 
področju ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije, ki znaša 5,0 % in 
znatno presega prag pomembnosti (2 %);

5. z zaskrbljenostjo ugotavlja 
povečanje ocenjene stopnje napake na 
področju ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije, ki znaša 5,0 % in 
znatno presega prag pomembnosti (2 %); 
opozarja, da je sodišče pri 220 preučenih 
transakcijah količinsko opredelilo 36 
napak, ki jih revizijski organi niso 
ugotovili, tem napakam pa je treba dodati 
60 napak, ki so jih sami organi že odkrili;
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Or. it

Predlog spremembe 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da so še vedno prisotne 
pomanjkljivosti v zvezi s pravilnostjo 
odhodkov, ki jih prijavijo organi 
upravljanja, in da so kljub nedavnim 
izboljšavam še vedno prisotne 
pomanjkljivosti ter neugotovljene ali 
neodpravljene napake; v zvezi s tem 
poudarja, da imajo revizijski organi 
ključno vlogo v okviru zagotovil in kontrol 
za porabo na področju kohezije, in jih 
poziva, naj obravnavajo ugotovljene 
pomanjkljivosti ter v prihodnje bolje 
uporabijo model zagotovil, ki ga uporablja 
Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 11
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da lahko zapletenost 
pravil prispeva k povečanemu tveganju 
napake, in ugotavlja, da je pomemben vir 
kompleksnosti za upravičence, kadar 
nacionalne zahteve za upravičenost 
presegajo zahteve iz zakonodaje EU;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. tudi letos poudarja, da je treba 
sprejeti učinkovite ukrepe za zmanjšanje 
tovrstnih virov napak, hkrati pa doseči 
visoko uspešnost; poziva Komisijo, naj čim 
prej začne izvajati priporočila Računskega 
sodišča na tem področju politike;

8. tudi letos poudarja, da je treba 
sprejeti učinkovite ukrepe za zmanjšanje 
tovrstnih virov napak, hkrati pa doseči 
visoko uspešnost; poziva Komisijo, naj čim 
prej začne izvajati priporočila Računskega 
sodišča na tem področju politike, in jo 
zlasti poziva, naj bolje izvaja ustrezne 
nadzorne ukrepe, namenjene zagotovitvi, 
da nobenega programa ne bo mogoče 
zaključiti s pomembno ravnjo napake ali 
nepravilnimi odhodki in da se bo revizijski 
organ izvajal redna preverjanja na ravni 
finančnih posrednikov;

Or. en

Predlog spremembe 13
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. je seznanjen, da je Računsko 
sodišče ugotovilo, da ocenjena stopnja 
napake pri odhodkih z visokim tveganjem, 
kot so povračila stroškov, znaša 4,5 %; 
želi spomniti, da v razdelku 1b 
(ekonomska, socialna in teritorialna 
kohezija, brez ESS) prevladujejo povračila 
in s tem odhodki z visokim tveganjem ter 
da je ta razdelek v letu 2018 najbolj 
prispeval k ocenjeni stopnji napake za 
odhodke z visokim tveganjem (in sicer 43 
% vseh napak); nujno poziva k uporabi 
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možnosti poenostavljenega 
obračunavanja stroškov, da bi se stopnja 
napake zmanjšala;

Or. en

Predlog spremembe 14
Tomáš Zdechovský

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. je seznanjen, da se je število 
opozorilnih pisem in prekinitev v letu 
2018 znatno povečalo v primerjavi s 
prejšnjim letom zaradi večjega števila 
svežnjev zagotovil, prejetih februarja 
2018, in rezultatov revizij skladnosti, 
opravljenih med letom;

Or. en

Predlog spremembe 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. želi spomniti, da je cilj Evropskega 
socialnega sklada (ESS) in pobude za 
zaposlovanje mladih (YEI) spodbujati 
visoko raven zaposlenosti ter ustvarjanja 
več in boljših delovnih mest, tudi tako, da 
se YEI osredotoča na regije z visoko 
stopnjo brezposelnosti mladih, zato bi 
morala v prihodnjih letih imeti nadaljnjo 
finančno in politično podporo institucij 
EU ter nacionalnih in regionalnih 
institucij pri uresničevanju ciljev;
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Or. en

Predlog spremembe 16
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. pozdravlja zavezanost Evropske 
komisije, da bo YEI postala stalen 
instrument za boj proti brezposelnosti 
mladih; poudarja, da bi bilo treba 
postopke finančnega poslovodenja, pa 
tudi zahteve glede poročanja v okviru 
YEI, izboljšati ter jih bolje usmeriti k 
mladim, ki so najbolj oddaljeni od 
izobraževanja, usposabljanja in 
zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 17
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. opozarja, da je Računsko sodišče v 
posebnem poročilu št. 5/2017 
(„Brezposelnost mladih – ali so politike 
EU prinesle spremembe?“) ugotovilo, da 
je bilo pri izvajanju jamstva za mlade sicer 
doseženega nekaj napredka in da so bili 
doseženi nekateri rezultati, da pa niso bila 
izpolnjena prvotna pričakovanja, ki so se 
pojavila ob uvedbi tega jamstva;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. se zaveda, da je bilo sicer doseženo 
preusmerjanje sredstev ESS v skladu s 
priporočili iz posebnega poročila 
Računskega sodišča št. 17/2015, da pa 
osredotočenost na rezultate še vedno 
premajhna;

Or. en

Predlog spremembe 19
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. želi spomniti, da je treba uveljaviti 
še 10 priporočil, ki se nanašajo na 
posebna poročila (eno iz posebnega 
poročila št. 16/2016 („Cilji EU za 
področje izobraževanja: programi so 
usklajeni, toda pri merjenju uspešnosti 
obstajajo pomanjkljivosti“), dve iz 
posebnega poročila št. 14/2016 („Pobude 
politik in finančna podpora EU za 
integracijo Romov: v zadnjem desetletju je 
bil dosežen velik napredek, toda potrebna 
so dodatna prizadevanja na terenu“) in 
sedem iz posebnega poročila št. 6/2018 
(„Prosto gibanje delavcev – temeljna 
svoboščina je zagotovljena, toda z boljšo 
usmerjenostjo sredstev EU bi se mobilnost 
delavcev povečala“), večino do 31. 
decembra 2019; je zlasti seznanjen s 
posebnim poročilom št. 14/2016, iz 
katerega izhaja, da je bila večina 
projektov izvedenih, kot je bilo 
načrtovano, da pa se niso vedno uporabila 
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merila „najboljše prakse“ za prispevanje k 
uspešnemu vključevanju Romov, 
spremljanje učinkovitosti pa je bilo 
težavno; želi spomniti, da pomanjkanje 
zanesljivih in celovitih podatkov o Romih 
ni težava le v zvezi s projekti, ampak tudi 
pri oblikovanju politik na ravni EU in na 
nacionalni ravni; obžaluje, da bi lahko to 
stanje ostalo nespremenjeno, če se ne 
bodo hitro sprejeli ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 20
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, 
Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja na ugotovitve iz 
posebnega poročila Evropskega računskega 
sodišča št. 05/2019 (Sklad za evropsko 
pomoč najbolj ogroženim (FEAD) – 
njegova podpora je koristna, a koliko je 
prispeval k zmanjšanju revščine, še ni bilo 
ugotovljeno), zlasti zaključek Računskega 
sodišča, da inovativni elementi socialne 
politike v okviru FEAD poleg zmanjšanja 
revščine s pomočjo v hrani (ki predstavlja 
83 % proračuna FEAD) državam članicam 
nudijo možnosti za spodbujanje socialne 
vključenosti;

10. opozarja na ugotovitve iz 
posebnega poročila Evropskega računskega 
sodišča št. 05/2019 (Sklad za evropsko 
pomoč najbolj ogroženim (FEAD) – 
njegova podpora je koristna, a koliko je 
prispeval k zmanjšanju revščine, še ni bilo 
ugotovljeno), zlasti zaključek Računskega 
sodišča, da je FEAD pomemben 
instrument pri zagotavljanju pomoči v 
hrani in materialne pomoči ter da 
inovativni elementi socialne politike v 
okviru FEAD poleg zmanjšanja revščine s 
pomočjo v hrani (ki predstavlja 83 % 
proračuna FEAD) državam članicam 
nudijo možnosti za spodbujanje socialne 
vključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 21
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez
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Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
prispevka FEAD k zmanjšanju revščine 
zaradi omejitev pri njegovem spremljanju 
ni bilo mogoče določiti, in zlasti obžaluje, 
da Komisija nima podatkov, ki bi pokazali 
relativno pomembnost FEAD za splošno 
podporo ogroženim osebam v Uniji;

11. podpira FEAD, katerega cilj je 
ublažiti najhujše oblike revščine v EU, kot 
so pomanjkanje hrane, brezdomstvo in 
revščina otrok; poudarja, da iz rezultatov 
vmesne ocene za leto 2018 izhaja, da ima 
sklad znaten učinek v skoraj vsaki državi 
članici in da ukrepi pomoči v hrani, 
materialne pomoči in socialnega 
vključevanja, ki jih podpira, pomenijo 
razliko za najbolj ogrožene, tudi za tiste, 
ki sicer ne bi bili deležni redne socialne 
pomoči, ali tiste, ki potrebujejo takojšnjo 
podporo; je seznanjen, da so bile v oceni 
ugotovljene številne pomanjkljivosti pri 
izvrševanju sklada, da je Računsko 
sodišče priporočilo, naj se sklad bolje 
osredotoči na tiste, ki najbolj potrebujejo 
pomoč, in da mora Komisija izboljšati 
zbrane podatke, da bi se bolje pokazala 
relativna pomembnost FEAD za splošno 
podporo ogroženim osebam v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 22
Sylvie Brunet, Monica Semedo, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi 
Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
prispevka FEAD k zmanjšanju revščine 
zaradi omejitev pri njegovem spremljanju 
ni bilo mogoče določiti, in zlasti obžaluje, 
da Komisija nima podatkov, ki bi pokazali 
relativno pomembnost FEAD za splošno 
podporo ogroženim osebam v Uniji;

11. meni, da so predani ukrepi EU za 
najbolj ogrožene bistvenega pomena ob 
upoštevanju, da v Evropski uniji v 
povprečju več kot petini ljudi in četrtini 
otrok še vedno grozi revščina ali socialna 
izključenost; ugotavlja, da prispevek 
FEAD k zmanjšanju revščine zaradi 
omejitev pri njegovem spremljanju in 
pomanjkanja podatkov za celotno EU še 



AM\1194669SL.docx 15/24 PE644.907v01-00

SL

ni bil kvantitativno dokazan; kljub vsemu 
želi spomniti, da razpoložljivi podatki iz 
posebnega poročila Evropskega 
računskega sodišča1a nakazujejo, da ta 
sklad predstavlja znaten delež vseh 
dejavnosti socialne podpore v nekaterih 
državah članicah in da se po navedbah 
bank hrane tretjina hrane, ki jo 
zagotovijo, financira iz sklada FEAD, ta 
sklad pa omogoča tudi manjšo odvisnost 
od nerednega pritoka donacij, s čimer 
omogoča boljše načrtovanje porazdelitve 
določenih živil;
_________________
1a Evropsko računsko sodišče, posebno 
poročilo št. 5/2019: Sklad za evropsko 
pomoč najbolj ogroženim (FEAD) – 
njegova podpora je koristna, a koliko je 
prispeval k zmanjšanju revščine, še ni bilo 
ugotovljeno, april 2019, str. 19

Or. en

Predlog spremembe 23
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
prispevka FEAD k zmanjšanju revščine 
zaradi omejitev pri njegovem spremljanju 
ni bilo mogoče določiti, in zlasti obžaluje, 
da Komisija nima podatkov, ki bi pokazali 
relativno pomembnost FEAD za splošno 
podporo ogroženim osebam v Uniji;

11. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
prispevka FEAD k zmanjšanju revščine 
zaradi omejitev pri njegovem spremljanju 
ni bilo mogoče določiti, in zlasti obžaluje, 
da Komisija nima podatkov, ki bi pokazali 
občuten pomen FEAD kot gonila 
evropske solidarnosti, ki prispeva k boju 
proti družbenemu razkolu v Uniji, za 
splošno podporo ogroženim osebam v 
Uniji, zlasti kar zadeva pomoč v hrani;

Or. fr
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Predlog spremembe 24
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. želi spomniti, da je bila pri vmesni 
oceni učinkovitosti sklada podana 
ugotovitev, da bi bilo mogoče dodatno 
izkoristiti zagotavljanje in spremljanje 
spremnih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 25
Tomáš Zdechovský

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. obžaluje, da je usmerjanje pomoči 
na določene ranljive skupine prepuščeno 
presoji partnerskih organizacij, kar 
prinaša tveganje, da bodo že tako omejena 
sredstva imela razpršen učinek; obžaluje 
tudi, da Računsko sodišče ni moglo 
ugotoviti, kako dobro se sklad FEAD in 
drugi programi podpore (bodisi 
nacionalni programi bodisi ESS) 
medsebojno dopolnjujejo, ter poudarja 
potrebo po nadaljnjem izboljšanju sinergij 
med skladom FEAD in ESS v letih 2019 
in 2020;

Or. en

Predlog spremembe 26
Guido Reil

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. v zvezi s tem z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da je po podatkih FEANTSA, 
evropskega krovnega združenja 
organizacij za pomoč brezdomcem, in 
ustanove Abbé Pierre v EU 700.000 
brezdomcev, kar pomeni, da se je njihovo 
število v zadnjih desetih letih povečalo za 
70 % odstotkov; meni, da so za to 
povečanje krivi strukturni vzroki, npr. 
migracije zaradi revščine, pomanjkanje 
cenovno dostopnih bivališč ter vedno 
večja neenakost in revščina; zato 
pozdravlja pomoč v hrani in drugo 
materialno pomoč kot ukrepe tipa I v 
okviru FEAD, vendar poudarja, da lahko 
k zmanjšanju števila brezdomcev 
pripomorejo le strukturni ukrepi;

Or. de

Predlog spremembe 27
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. poudarja, da je v celotnem ciklu 
financiranja potrebno strožje preverjanje 
javnega naročanja;

Or. en

Predlog spremembe 28
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe



PE644.907v01-00 18/24 AM\1194669SL.docx

SL

12a. se zaveda prizadevanj Evropske 
komisije in držav članic v zvezi s tem in jih 
spodbuja, naj dodatno razvijejo orodje 
ARACHNE za oceno tveganja, in sicer z 
dejavno udeležbo držav članic; v ta namen 
poziva države članice, naj v največji možni 
meri uporabljajo podatkovno zbirko 
ARACHNE, da bi preprečile goljufivo in 
nedovoljeno uporabo sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 29
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
ocenjena stopnja napake na področju 
„Konkurenčnost za rast in delovna mesta“ 
2,0 %, kar je bistveno manj kot v letih 
2017 (4,2 %) in 2016 (4,1 %), in ugotavlja, 
da je bila večina napak povezana z izdatki 
za raziskave, medtem ko so napake pri 
drugih izdatkih omejene;

14. ugotavlja, da je ocenjena stopnja 
napake na področju „Konkurenčnost za rast 
in delovna mesta“ 2,0 %, in ugotavlja, da je 
bila večina napak povezana z izdatki za 
raziskave, medtem ko so napake pri drugih 
izdatkih bolj omejene;

Or. it

Predlog spremembe 30
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 14

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14. z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
ocenjena stopnja napake na področju 
„Konkurenčnost za rast in delovna mesta“ 
2,0 %, kar je bistveno manj kot v letih 
2017 (4,2 %) in 2016 (4,1 %), in ugotavlja, 

14. z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
ocenjena stopnja napake na področju 
„Konkurenčnost za rast in delovna mesta“ 
2,0 %, kar je bistveno manj kot v letih 
2017 (4,2 %) in 2016 (4,1 %), in ugotavlja, 
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da je bila večina napak povezana z izdatki 
za raziskave, medtem ko so napake pri 
drugih izdatkih omejene;

da je bila večina napak povezana z izdatki 
za raziskave, medtem ko so napake pri 
drugih izdatkih omejene; se zaveda 
prizadevanj Komisije za izboljšanje ravni 
napake, ki je nižja kot v zadnjih dveh 
letih, in ponavlja pomen programov 
porabe v poglavju o konkurenčnosti, ki 
imajo pomembno vlogo pri omogočanju 
vključujoče družbe, spodbujanju rasti in 
ustvarjanju delovnih mest v EU;

Or. en

Predlog spremembe 31
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 15

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15. ugotavlja, da je po mnenju 
Komisije vmesna ocena programa EaSI 
pokazala, da so njegovi cilji še vedno 
ustrezni in da program učinkovito 
nagovarja ustrezne deležnike, prinaša 
rezultate in dosega zastavljene cilje; 
ugotavlja tudi, da tri osi (Progress, EURES 
ter mikrofinanciranje in socialno 
podjetništvo) morda na prvi pogled 
delujejo neodvisno, a je bilo vseeno 
opredeljenih nekaj področij, na katerih bi 
lahko povečali učinkovitost („sinergije“);

15. ugotavlja, da je po mnenju 
Komisije vmesna ocena programa EaSI 
pokazala, da so njegovi cilji še vedno 
ustrezni in da program učinkovito 
nagovarja ustrezne deležnike, prinaša 
kakovostne rezultate in dosega zastavljene 
cilje, zlasti glede na sedanji težaven 
socialno-ekonomski okvir, za katerega so 
značilne posledice finančne in 
gospodarske krize; ugotavlja tudi, da tri osi 
(Progress, EURES ter mikrofinanciranje in 
socialno podjetništvo) morda na prvi 
pogled delujejo neodvisno, a je bilo vseeno 
opredeljenih nekaj področij, na katerih bi 
lahko povečali učinkovitost („sinergije“);

Or. en

Predlog spremembe 32
Tomáš Zdechovský

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. poziva, da bi moral ESS+ v okviru 
sklopa EaSI vključevati niz izboljšav, med 
drugim večjo osredotočenost na 
prikrajšane skupine, večjo proračunsko 
prilagodljivost ter boljše povezovanje med 
sedanjimi dejavnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 33
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. spodbuja Komisijo, naj izboljša 
izvajanje programa za zaposlovanje in 
socialne inovacije, zlasti prek večje 
prilagodljivosti in prek ciljne usmerjenosti 
k skupinam, ki potrebujejo posebno 
podporo, prek poenostavitve postopkov, 
večje notranje doslednosti ter povezav z 
drugimi skladi;

Or. en

Predlog spremembe 34
Tomáš Zdechovský

Osnutek mnenja
Odstavek 15 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15b. je seznanjen zlasti, da so se v 
okviru vmesne ocene poudarili številni 
načini za izboljšanje izvajanja programa 
za zaposlovanje in socialne inovacije, 
zlasti prek poenostavitve postopkov, večje 
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notranje doslednosti ter povezav z drugimi 
skladi;

Or. en

Predlog spremembe 35
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. ugotavlja, da je Komisija leta 2018 
zaključila prvo horizontalno oceno agencij 
Evropske komisije, ki delujejo na področju 
politike zaposlovanja in socialnih zadev 
(Eurofound, Cedefop, Evropska fundacija 
za usposabljanje in EU-OSHA), da bi 
dopolnila uredbo o ustanovitvi treh 
tristranskih agencij; z zadovoljstvom 
ugotavlja, da ocena potrjuje ustreznost, 
uspešnost, učinkovitost, skladnost in 
dodano vrednost agencij, pa tudi potrebo 
po okrepitvi sodelovanja za izkoriščanje 
sinergij;

16. ugotavlja, da je Komisija leta 2018 
zaključila prvo horizontalno oceno agencij 
Evropske komisije, ki delujejo na področju 
politike zaposlovanja in socialnih zadev 
(Eurofound, Cedefop, Evropska fundacija 
za usposabljanje in EU-OSHA), da bi 
dopolnila uredbo o ustanovitvi treh 
tristranskih agencij; vendar ugotavlja, da te 
štiri agencije, ki jim je zdaj treba dodati 
tudi Evropski organ za delo, porabljajo 
denar in sredstva na način, ki ni vedno 
učinkovit; poudarja, da je pomembno 
racionalizirati stroške, zmanjšati 
nepotrebne izdatke in preprečevati 
podvajanje dela;

Or. it

Predlog spremembe 36
Guido Reil

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. ugotavlja, da je Komisija leta 2018 
zaključila prvo horizontalno oceno agencij 
Evropske komisije, ki delujejo na področju 
politike zaposlovanja in socialnih zadev 
(Eurofound, Cedefop, Evropska fundacija 
za usposabljanje in EU-OSHA), da bi 

16. ugotavlja, da je Komisija leta 2018 
zaključila prvo horizontalno oceno agencij 
Evropske komisije, ki delujejo na področju 
politike zaposlovanja in socialnih zadev 
(Eurofound, Cedefop, Evropska fundacija 
za usposabljanje in EU-OSHA), da bi 
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dopolnila uredbo o ustanovitvi treh 
tristranskih agencij; z zadovoljstvom 
ugotavlja, da ocena potrjuje ustreznost, 
uspešnost, učinkovitost, skladnost in 
dodano vrednost agencij, pa tudi potrebo 
po okrepitvi sodelovanja za izkoriščanje 
sinergij;

dopolnila uredbo o ustanovitvi treh 
tristranskih agencij;

Or. de

Predlog spremembe 37
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. ugotavlja, da je Komisija leta 2018 
zaključila prvo horizontalno oceno agencij 
Evropske komisije, ki delujejo na področju 
politike zaposlovanja in socialnih zadev 
(Eurofound, Cedefop, Evropska fundacija 
za usposabljanje in EU-OSHA), da bi 
dopolnila uredbo o ustanovitvi treh 
tristranskih agencij; z zadovoljstvom 
ugotavlja, da ocena potrjuje ustreznost, 
uspešnost, učinkovitost, skladnost in 
dodano vrednost agencij, pa tudi potrebo 
po okrepitvi sodelovanja za izkoriščanje 
sinergij;

16. pozdravlja, da je Komisija 
leta 2018 zaključila prvo horizontalno 
oceno agencij Evropske komisije, ki 
delujejo na področju politike zaposlovanja 
in socialnih zadev (Eurofound, Cedefop, 
Evropska fundacija za usposabljanje in 
EU-OSHA), da bi dopolnila uredbo o 
ustanovitvi treh tristranskih agencij; z 
zadovoljstvom ugotavlja, da ocena potrjuje 
zelo pozitivno ocenjevalno poročilo glede 
ustreznosti, uspešnosti, učinkovitosti, 
skladnosti in dodane vrednosti agencij, pa 
tudi potrebo po okrepitvi sodelovanja za 
izkoriščanje sinergij;

Or. en

Predlog spremembe 38
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Osnutek mnenja
Odstavek 16 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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16a. pozdravlja ustanovitev Evropskega 
organa za delo (ELA) in poudarja, da je 
treba zagotoviti zadostna finančna 
sredstva za njegovo vzpostavitev; vztraja, 
da financiranja ni mogoče uresničiti s 
prerazporeditvijo sredstev, namenjenih 
drugim agencijam za zaposlovanje in 
socialne zadeve, in iz drugih proračunskih 
vrstic, in da to ne bi smelo pomeniti 
zmanjšanja sredstev ali zmogljivosti 
EURES; zato poudarja, da morajo biti 
proračunske vrstice za ELA in EURES 
tudi v prihodnje jasne in ločene;

Or. en

Predlog spremembe 39
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. pozdravlja, da je Komisija leta 
2018 začela štiri tematske ocene (o podpori 
zaposlovanju mladih, podpori ESS za 
zaposlovanje in mobilnost, podpori ESS za 
izobraževanje in usposabljanje ter podpori 
ESS za socialno vključevanje);

17. ugotavlja, da je Komisija leta 2018 
začela štiri tematske ocene (o podpori 
zaposlovanju mladih, podpori ESS za 
zaposlovanje in mobilnost, podpori ESS za 
izobraževanje in usposabljanje ter podpori 
ESS za socialno vključevanje);

Or. it

Predlog spremembe 40
Marc Botenga

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. pozdravlja, da je Komisija leta 
2018 začela štiri tematske ocene (o podpori 
zaposlovanju mladih, podpori ESS za 
zaposlovanje in mobilnost, podpori ESS za 

17. pozdravlja, da je Komisija 
leta 2018 začela štiri tematske ocene (o 
podpori zaposlovanju mladih, podpori ESS 
za zaposlovanje in mobilnost, podpori ESS 
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izobraževanje in usposabljanje ter podpori 
ESS za socialno vključevanje);

za izobraževanje in usposabljanje ter 
podpori ESS za socialno vključevanje); 
poudarja tudi, da sta preglednost in 
ozaveščenost državljanov o agencijah 
bistvenega pomena za njihovo 
demokratično odgovornost; meni, da sta 
možnost in enostavnost uporabe sredstev 
in podatkov agencije bistvenega pomena; 
zato poziva, naj se oceni, kako se podatki 
in viri trenutno predstavljajo in dajejo na 
voljo ter v kolikšni meri jih državljani 
zlahka opredeljujejo, prepoznavajo in 
uporabljajo;

Or. en

Predlog spremembe 41
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. priznava, da se je priporočilo 
Računskega sodišča – po katerem bi 
morala Komisija pri vseh svojih 
dejavnostih dosledno in v skladu s svojimi 
smernicami za boljše pravno urejanje 
uporabljati izraze „vložek, izložek, rezultat 
in učinek“ – izvajalo le v nekaterih vidikih, 
in poziva Komisijo, naj si prizadeva za 
popolno izvedbo tega priporočila;

18. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je 
priporočilo Računskega sodišča – po 
katerem bi morala Komisija pri vseh svojih 
dejavnostih dosledno in v skladu s svojimi 
smernicami za boljše pravno urejanje 
uporabljati izraze „vložek, izložek, rezultat 
in učinek“ – izvajalo le v nekaterih vidikih, 
in poziva Komisijo, naj si prizadeva za 
popolno izvedbo tega priporočila;

Or. it


