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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 1

(1) Ne glede na splošno pozitiven učinek 
globalizacije na rast in delovna mesta v 
Skupnosti je primerno ustanoviti Evropski 
sklad za prilagoditev globalizaciji (v 
nadaljevanju „ESPG“), s katerim bi 
Skupnost izkazala svojo solidarnost z 
delavci, prizadetimi zaradi odpuščanja, ki je 
posledica sprememb svetovnih trgovinskih 
tokov;

(1) Glede na učinek globalizacije na rast in 
delovna mesta v Skupnosti je primerno 
ustanoviti Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji (v nadaljevanju „ESPG“), s 
katerim bi Skupnost izkazala svojo 
solidarnost z delavci, prizadetimi zaradi
odpuščanja, ki je posledica sprememb 
svetovnih trgovinskih tokov;

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava 1 tako bolj ustreza resničnemu stanju.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 1

(1) Ne glede na splošno pozitiven učinek 
globalizacije na rast in delovna mesta v 
Skupnosti je primerno ustanoviti Evropski 
sklad za prilagoditev globalizaciji (v 
nadaljevanju „ESPG“), s katerim bi 
Skupnost izkazala svojo solidarnost z 
delavci, prizadetimi zaradi odpuščanja, ki je 
posledica sprememb svetovnih trgovinskih 
tokov;

(1) Ne glede na splošno pozitiven učinek 
globalizacije na rast in delovna mesta v 
Skupnosti je primerno ustanoviti Evropski 
sklad za prilagoditev globalizaciji (v 
nadaljevanju „ESPG“), s katerim bi 
Skupnost na pravičen način izkazala svojo 
solidarnost z delavci, prizadetimi zaradi 
odpuščanja, ki je posledica sprememb 
svetovnih trgovinskih tokov;

Or. el

Obrazložitev

Bistveno je zagotoviti in prikazati pravično uporabo ESPG za pomoč evropskim delavcem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 1 a (novo)

(1a) Z negativnimi učinki globalizacije se je 
treba spoprijeti predvsem z dolgoročno in 
trajnostno strategijo Skupnosti za 
trgovinsko politiko, katere cilj je doseči 
visoke socialne in ekološke standarde na 
svetovni ravni;

Or. en

Obrazložitev

Negativne učinke globalizacije na zaposlovanje je treba preprečiti s proaktivno in trajnostno 
trgovinsko politiko Skupnosti. ESPG mora biti podporni  instrument.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 1 a (novo)
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(1a) Pomoč iz Sklada mora biti učinkovita 
in se prilagajati spremenljivim razmeram 
na trgu, ki so pogosto nepredvidljive.

Or. el

Obrazložitev

Razmere na mednarodnem in evropskem trgu se stalno spreminjajo in so pogosto 
nepredvidljive. Sklad se mora biti sposoben prilagoditi tem trendom in potrebam, ki se 
pojavijo v posameznem primeru.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 1 b (novo)

(1b) Za boljše razumevanje celotnega 
obsega vprašanja prenosa delovnih mest v 
države s cenejšo delovno silo, vključno z 
napovedjo stopnje učinka, ki jo 
konkurenčnost takega prenosa že ima na 
industrijski sektor EU, ustreznimi programi 
za zbiranje podatkov o trendih količinske in 
sektorske sestave tako prenesenih delovnih 
mest, natančno analizo ekonomskih 
stroškov takega prenosa (med drugim 
izgube davčnih prihodkov in socialnih 
izdatkov, potrebnih za podporo presežnim 
delavcem), podatki o prerazporeditvi 
delavcev in njihovih novih ravni plač ter 
analizo o širših vplivih na skupnosti, mora 
Komisija redno obsežneje nadzirati, 
raziskovati in poročati;

Or. en

Obrazložitev

Pravočasno predvidevanje in podatki o učinkih prenosa delovnih mest v države s cenejšo 
delovno silo so potrebna orodja za razvoj ustreznega odziva politike Skupnosti. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 2

(2) ESPG bi moral zagotavljati posebno 
enkratno podporo za olajšanje ponovne 
vključitve delavcev v delovno razmerje na 
območjih ali v sektorjih, ki so jih prizadele
hude gospodarske motnje.

(2) ESPG bi moral zagotavljati posebno 
enkratno podporo za olajšanje ponovne 
vključitve delavcev v delovno razmerje na 
območjih ali v sektorjih, ki so jih posebej 
hudo prizadele strukturne spremembe, ki so 
nastale kot posledica globalizacije.

Or. de

Obrazložitev

Tako nadaljni razvoj evropskega notranjega trga kot globalizacija sama sta zaželena. 
Strukturne spremembe so potrebne in primerne v povezavi z uresničitvijo notranjega trga in 
procesa globalizacije ter bodo privedle do boljše razporeditve sredstev in boljšega 
življenjskega standarda za družbo kot celoto. Zato sklicevanje na „gospodarske motnje“ ni 
primerno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 4

(4) Dejavnosti ESPG morajo biti dosledne in 
skladne z drugimi politikami Skupnosti ter v 
skladu s pravnim redom Skupnosti.

(4) Dejavnosti ESPG morajo biti dosledne in 
skladne z drugimi politikami Skupnosti ter v 
skladu s pravnim redom Skupnosti in zlasti z 
ukrepi, sprejetimi v okviru Strukturnih 
skladov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 5

(5) Ukrep, ki se financira po tej uredbi, ne 
sme prejeti finančne pomoči iz drugih
finančnih instrumentov Skupnosti.

(5) Ukrep, ki se financira po tej uredbi, ne 
sme prejeti finančne pomoči iz finančnih 
instrumentov Skupnosti. Vendar pa je v 
okviru regionalnega razvoja te ukrepe treba 
uskladiti z obstoječimi ali načrtovanimi 
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ukrepi za posodobitev in prestrukturiranje. 
Tako usklajevanje pa ne sme ustvariti 
vzporednih ali dodatnih struktur 
upravljanja za ukrepe, financirane iz 
ESPG.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 21
Člen 1, odstavek 1

1. Ta uredba ustanavlja Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji, v nadaljevanju 
„ESPG“, da Skupnosti omogoči podporo 
delavcem, ki postanejo presežni zaradi 
velikih strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih, kadar imajo ti 
tehnološki presežki znaten škodljiv vpliv na 
regionalno ali lokalno gospodarstvo.

1. Ta uredba ustanavlja Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji, v nadaljevanju 
„ESPG“, da Skupnosti omogoči podporo 
delavcem, ki postanejo presežni zaradi 
velikih strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih, kadar imajo ti 
tehnološki presežki znaten škodljiv vpliv na 
sekundarni in terciarni sektor 
regionalnega ali lokalnega gospodarstva.

Or. en

Obrazložitev

Za kmetijski sektor je treba uporabiti posebne instrumente skupne kmetijske politike.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 22
Člen 2, uvodni stavek

Finančni prispevek iz ESPG bo določen, kjer 
velike strukturne spremembe v svetovnih 
trgovinskih tokovih privedejo do hudih 
gospodarskih motenj, predvsem do 
obsežnega povečanja uvoza v EU, 
postopnega padca tržnega deleža EU v 
nekem sektorju ali preselitve proizvodnje v 
tretje države, kar povzroči: 

Finančni prispevek iz ESPG bo določen, kjer 
velike strukturne spremembe v svetovnih 
trgovinskih tokovih privedejo do hudih 
gospodarskih motenj, predvsem do 
obsežnega povečanja uvoza v EU, ostrega
padca tržnega deleža EU v nekem sektorju 
ali preselitve proizvodnje v tretje države, kar 
povzroči: 

Or. en

Obrazložitev

ESPG mora biti sposoben delovati v primeru ostrih padcev tržnega deleža EU, ki so posledica 
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vzrokov, omenjenih v tem členu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 23
Člen 2, uvodni stavek

Finančni prispevek iz ESPG bo določen, kjer 
velike strukturne spremembe v svetovnih 
trgovinskih tokovih privedejo do hudih 
gospodarskih motenj, predvsem do 
obsežnega povečanja uvoza v EU, 
postopnega padca tržnega deleža EU v 
nekem sektorju ali preselitve proizvodnje v 
tretje države, kar povzroči:

Finančni prispevek iz ESPG bo določen, kjer 
velike strukturne spremembe v svetovnih 
trgovinskih tokovih privedejo do hudih 
gospodarskih motenj, predvsem do 
obsežnega povečanja uvoza v EU, 
postopnega padca tržnega deleža EU v 
nekem sektorju ali preselitve proizvodnje v 
tretje države ali v druge države članice EU, 
kar povzroči:

Or. el

Obrazložitev

To merilo za pomoč iz sklada mora upoštevati tudi notranjo selitev proizvodnje med državami 
članicami, ki dokazano obstaja, da bi se izognili krivicam zaradi razlikovanja med tistimi 
osebami, ki so postale presežne zaradi selitve proizvodnje znotraj EU in tistimi, ki so postale 
presežne zaradi selitve proizvodnje izven EU, do katerih bi lahko prišlo zaradi cenejše 
delovne sile ali drugih nižjih stroškov obratovanja v državi gostiteljici.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Šarūnas Birutis

Predlog spremembe 24
Člen 2, točka (a)

(a) vsaj 1.000 presežnih delavcev v podjetju, 
vključno z delavci, ki postanejo presežni pri 
dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni 
fazi, v regiji, kjer je brezposelnost, merjena 
po ravni NUTS III, višja od povprečja EU 
ali države; 

(a) vsaj 500 presežnih delavcev v podjetju, 
vključno z delavci, ki postanejo presežni pri 
dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni 
fazi, v regiji, kjer je brezposelnost, merjena 
po ravni NUTS III, višja od povprečja EU 
ali države; 

Or. en

Obrazložitev

Merilo 1000 presežnih delavcev je preveč omejujoče za podjetja v manjših državah članicah 
Evropske unije.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 25
Člen 2, točka (a)

(a) vsaj 1000 presežnih delavcev v podjetju, 
vključno z delavci, ki postanejo presežni pri 
dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni 
fazi, v regiji, kjer je brezposelnost, merjena 
po ravni NUTS III, višja od povprečja EU 
ali države; 

(a) vsaj 500 presežnih delavcev v podjetju, 
vključno z delavci, ki postanejo presežni pri 
dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni 
fazi, v regiji, kjer je brezposelnost, merjena 
po ravni NUTS III, višja od povprečja EU 
ali države; 

Or. it

Obrazložitev

Glede na to, da se podjetja v posameznih državah Evropske unije po velikosti razlikujejo, bo 
število 500 presežnih delavcev, potrebno za pridobitev pomoči, najverjetneje ustrezalo 
potrebam vseh držav članic Unije, ne da bi bilo pri tem ogroženo načelo enakega 
obravnavanja za vse države članice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 26
Člen 2, točka (b)

(b) vsaj 1000 presežnih delavcev v obdobju 
6 mesecev v enem ali več podjetjih v 
sektorju, merjeno po ravni NACE 2, ki 
pomeni vsaj 1 % regionalne zaposlenosti, 
merjeno po ravni NUTS II.

(b) vsaj 500 presežnih delavcev v obdobju 6
mesecev v enem ali več podjetjih v sektorju, 
merjeno po ravni NACE 2.

Or. de

Obrazložitev

Da bi tudi malim in srednjim podjetjem zagotovili dostop do financiranja do katerega so 
upravičena, je treba kritično število presežnih delavcev zmanjšati. Drugo merilo bi bilo zelo 
težko izpolniti glede na dejanske razmere v majhnih državah članicah in zato bi ga bilo treba 
črtati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Šarūnas Birutis

Predlog spremembe 27
Člen 2, točka (b)
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(b) vsaj 1.000 presežnih delavcev v obdobju 
6 mesecev v enem ali več podjetjih v 
sektorju, merjeno po ravni NACE 2, ki 
pomeni vsaj 1 % regionalne zaposlenosti, 
merjeno po ravni NUTS II.

(b) vsaj 500 presežnih delavcev v obdobju 
10 mesecev v enem ali več podjetjih v 
sektorju, merjeno po ravni NACE 2, ki 
pomeni vsaj 1 % regionalne zaposlenosti, 
merjeno po ravni NUTS II.

Or. en

Obrazložitev

Merilo 1000 presežnih delavcev je previsoko za oceno resnosti gospodarskih motenj, če naj 
bi, v skladu z uredbo, bila zajeta mala in srednja podjetja, ki jih je liberalizacija trgovine 
najbolj prizadela in so prva občutila strukturne spremembe v svetovnih trgovinskih tokovih. 
Predlagano obdobje šestih mesecev je prekratko za oceno resnosti gospodarskih motenj.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 28
Člen 2, točka (b)

(b) vsaj 1000 presežnih delavcev v obdobju 
6 mesecev v enem ali več podjetjih v 
sektorju, merjeno po ravni NACE 2, ki 
pomeni vsaj 1 % regionalne zaposlenosti, 
merjeno po ravni NUTS II.

(b) vsaj 750 presežnih delavcev v obdobju 6
mesecev v enem ali več podjetjih v sektorju, 
merjeno po ravni NACE 2, ki pomeni vsaj 1 
% regionalne zaposlenosti, merjeno po ravni 
NUTS II.

Or. it

Obrazložitev

Glede na to, da se podjetja v posameznih državah Evropske unije po velikosti razlikujejo, bo 
število 500 presežnih delavcev, potrebno za pridobitev pomoči, najverjetneje ustrezalo 
potrebam vseh držav članic Unije, ne da bi bilo pri tem ogroženo načelo enakega 
obravnavanja za vse države članice..

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 29
Člen 2, odstavek 1 a (novo)

Komisija lahko odloči, da je država članica 
v primerih, utemeljenih s posebnimi 
razmerami v tej državi članici, upravičena, 
da zaprosi za pomoč iz sklada ESPG, tudi 
če kvantitativna merila iz zgoraj navedenih 
točk a) in b) niso izpolnjena. 
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Or. el

Obrazložitev

Pomembno je, da se v uredbo vključi diskrecijsko merilo za ocenjevanje upravičenosti vlog, 
tako da pomoč iz ESPG ni izključena zaradi strogo številčnih omejitev, ko so drugi predpisani 
pogoji izpolnjeni. Od Malte in Cipra, na primer, ne bi smeli zahtevati, da izpolnjujeta enaka 
količinska merila kot Nemčija, Združeno kraljestvo ali druge večje države članice, ker bi s 
tem pomoč iz sklada omejili na določeno število držav članic.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 30
Člen 3

Finančni prispevek v okviru te uredbe bo 
izplačan za ukrepe kot del usklajenega 
svežnja prilagojenih storitev, namenjenih 
ponovni vključitvi presežnih delavcev na trg 
dela, vključno z:

Finančni prispevek v okviru te uredbe bo 
izplačan za:
1. ukrepe kot del usklajenega svežnja 
prilagojenih storitev, namenjenih ponovni 
vključitvi presežnih delavcev na trg dela, 
vključno z:

(a) aktivnimi ukrepi na trgu dela, kakor so 
pomoč pri iskanju zaposlitve, poklicno 
usmerjanje, prilagojeno usposabljanje in 
prekvalificiranje, vključno s spretnostmi ter 
znanji informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, pomočjo pri iskanju nove 
zaposlitve in spodbujanjem podjetništva ali 
pomočjo za samozaposlitev; 

(a) aktivnimi ukrepi na trgu dela, kakor so 
pomoč pri iskanju zaposlitve, poklicno 
usmerjanje, prilagojeno usposabljanje in 
prekvalificiranje, vključno s spretnostmi ter 
znanji informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, pomočjo pri iskanju nove 
zaposlitve in spodbujanjem podjetništva ali 
pomočjo za samozaposlitev; 

(b) posebnimi časovno omejenimi 
varstvenimi dodatki za zaposlene, kakor so 
nadomestila za iskanje zaposlitve, 
dohodkovna podpora za posameznike, ki 
sodelujejo v dejavnostih usposabljanja, in 
začasnimi dodatki k plači za delavce v 
starosti vsaj 50 let, ki so se pripravljeni 
vrniti na trg dela za nižjo plačo.

(b) posebnimi časovno omejenimi 
varstvenimi dodatki za zaposlene, kakor so 
nadomestila za iskanje zaposlitve, 
dohodkovna podpora za posameznike, ki 
sodelujejo v dejavnostih usposabljanja in 
začasnimi dodatki k plači za delavce v 
starosti vsaj 50 let, ki so se pripravljeni 
vrniti na trg dela za nižjo plačo.

1a. Zagotavljanje mikrofinanciranja in 
ukrepov za socialno vključenost, ki 
podpirajo sistem Programa za 
konkurenčnost in inovacije (CIP) ter 
Skupna evropska sredstva za mikro in 
srednje velika podjetja (JEREMIE), ki ga 
upravlja Evropski investicijski sklad.
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Or. en

Obrazložitev

Del finančnega prispevka ESPG je treba uporabiti za okrepitev obstoječih ukrepov, katerih 
cilj je olajšati prilagajanje strukturnim spremembam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 31
Člen 3, točka (a)

(a) aktivnimi ukrepi na trgu dela, kakor so 
pomoč pri iskanju zaposlitve, poklicno 
usmerjanje, prilagojeno usposabljanje in 
prekvalificiranje, vključno s spretnostmi ter 
znanji informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, pomočjo pri iskanju nove 
zaposlitve in spodbujanjem podjetništva ali 
pomočjo za samozaposlitev; 

a) aktivnimi ukrepi na trgu dela, kakor so 
pomoč pri iskanju zaposlitve, poklicno 
usmerjanje, prilagojeno usposabljanje in 
prekvalificiranje, vključno s spretnostmi ter 
znanji informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij in spodbujanjem podjetništva ali 
pomočjo za samozaposlitev, vključno z 
mikro krediti;

Or. en

Obrazložitev

Pomoč pri iskanju nove zaposlitve se črta, ker je to posebno orodje podjetij za ublažitev 
tehnoloških presežkov, ki ga mora plačati delodajalec. Dodana je izrecna navedba 
uporabnega orodja, kot so mikro krediti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jan Březina

Predlog spremembe 32
Člen 3, točka (b)

(b) posebnimi časovno omejenimi 
varstvenimi dodatki za zaposlene, kakor so 
nadomestila za iskanje zaposlitve, 
dohodkovna podpora za posameznike, ki 
sodelujejo v dejavnostih usposabljanja, in 
začasnimi dodatki k plači za delavce v 
starosti vsaj 50 let, ki so se pripravljeni 
vrniti na trg dela za nižjo plačo.

črtano

Or. cs

Obrazložitev

Ta določba je v nasprotju s pravno podlago uredbe, ker ne zadeva ekonomske in socialne 
kohezije ampak socialno varstvo. Prav tako je določba v nasprotju z načelom subsidiarnosti, 
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ker bi ukrepi Skupnosti samo nadomestili ukrepe držav članic in ne bi zagotovili nobene 
dodane vrednosti. Nenazadnje je smiselno, da so omejena sredstva iz ESPG namenjena 
razvoju prizadetih podjetij in povečanju možnosti delavcev, ki so postali presežni, da se 
ponovno vrnejo na trg dela.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 33
Člen 3, točka (b)

(b) posebnimi časovno omejenimi 
varstvenimi dodatki za zaposlene, kakor so 
nadomestila za iskanje zaposlitve, 
dohodkovna podpora za posameznike, ki 
sodelujejo v dejavnostih usposabljanja, in 
začasnimi dodatki k plači za delavce v 
starosti vsaj 50 let, ki so se pripravljeni 
vrniti na trg dela za nižjo plačo.

(b) posebnimi časovno omejenimi 
varstvenimi dodatki za zaposlene, kakor so 
nadomestila za iskanje zaposlitve, 
dohodkovna podpora za posameznike, ki 
sodelujejo v dejavnostih usposabljanja.

Or. en

Obrazložitev

Črtana je starostna diskriminacija, ki je v nasprotju s členom 13 Pogodbe ES in je presegla 
mejo tega, kar je ustrezno in potrebno za doseganje zasledovanega utemeljenega cilja (prim. 
sodbo Sodišča Evropske unije v primeru C-144/04).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 34
Člen 5, odstavek 1

1. Država članica vlogo za prispevek iz 
ESPG predloži Komisiji v roku 10 tednov od 
datuma, ko so izpolnjeni pogoji za 
pridobivanje pomoči ESPG iz člena 2.

1. Država članica vlogo za prispevek iz 
ESPG predloži Komisiji v roku 12 tednov od 
datuma, ko so izpolnjeni pogoji za 
pridobivanje pomoči ESPG iz člena 2, in v 
vsakem primeru 12 tednov od datuma 
zadnjega izplačila.

Or. el

Obrazložitev

Da bi zagotovili dovolj časa za pridobitev celostnih in analitičnih informacij iz člena 5, je 
treba podaljšati rok. V vsakem primeru je treba jasno določiti, kdaj rok začne teči.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 35
Člen 5, odstavek 2, točka (a)

(a) obrazloženo analizo povezave med 
tehnološkimi presežki in velikimi 
strukturnimi spremembami v svetovnih 
trgovinskih tokovih; navedbo števila 
presežnih delavcev, in razlago 
nepredvidljive narave teh tehnoloških 
presežkov;

(a) obrazloženo analizo povezave med 
tehnološkimi presežki in velikimi 
strukturnimi spremembami v svetovnih 
trgovinskih tokovih in navedbo števila 
presežnih delavcev;

Or. de

Obrazložitev

Zelo težko je določiti, ali so strukturne spremembe predvidljive ali ne. Poleg tega pa imajo 
tudi predvidljive velike strukturne spremembe hude družbene posledice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 36
Člen 5, odstavek 5

5. Na podlagi informacij iz odstavka 2 
Komisija v sodelovanju z državo članico 
oceni, ali so pogoji za plačilo finančnega 
prispevka v okviru te uredbe izpolnjeni.

5. Na podlagi informacij iz odstavka 2 
Komisija v sodelovanju z državo članico v 
roku tridesetih dni od prejema vloge oceni, 
ali so pogoji za plačilo finančnega prispevka 
v okviru te uredbe izpolnjeni.

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je, da je v uredbi navedeno obdobje, v katerem mora Komisija oceniti vlogo za 
finančni prispevek.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 37
Člen 6, odstavek 2

2. Pomoč iz ESPG dopolnjuje ukrepe držav 
članic na državni, regionalni in lokalni ravni.

2. Pomoč iz ESPG dopolnjuje ukrepe držav 
članic na državni, regionalni in lokalni ravni, 
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vključno z ukrepi, ki jih sofinancirajo 
Strukturni skladi, v skladu z odstavkom 5.

Or. en

Obrazložitev

Povezovanje in usklajevanje z ukrepi, ki jih sofinancirajo Strukturni skladi, lahko okrepi 
skladnost pomoči iz ESPG in druge politike Skupnosti, kot je navedeno v uvodnih izjavah 4 in 
5.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 38
Člen 6, odstavek 5

5. Država članica zagotovi, da posebni 
ukrepi, ki prejmejo prispevek v okviru 
ESPG, ne dobijo pomoči tudi iz drugih 
finančnih instrumentov Skupnosti.

5.  Država članica zagotovi, da posebni 
ukrepi, ki prejmejo prispevek v okviru 
ESPG, z izjemo ukrepov iz člena 3, točka 
1a, ne dobijo pomoči tudi iz drugih 
finančnih instrumentov Skupnosti.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe za točko (b) člena 3.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 39
Člen 7

Komisija in države članice spodbujajo 
enakost žensk in moških ter zagotavljajo 
nerazlikovanje glede na spol, raso, 
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost pri dostopu 
do pomoči iz ESPG.

Komisija in države članice zagotavljajo, da 
se na različnih stopnjah izvajanja ESPG
spodbuja enakost med moškimi in ženskami 
ter vključevanje vidika spola.

Komisija in države članice sprejmejo 
ustrezne ukrepe, da na različnih stopnjah 
izvajanja ESPG in zlasti glede dostopa do 
njega preprečijo vsakršno diskriminacijo 
na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere 
ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti.
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje to klavzulo o nediskriminaciji z besedilom člena 16 Uredbe 
Sveta o splošnih določbah za ESRR, ESS in Kohezijski sklad.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pia Elda Locatelli

Predlog spremembe 40
Člen 10, odstavek 1

1. Komisija na podlagi ocene, izvedene v 
skladu s členom 5(5), predvsem ob 
upoštevanju števila presežnih delavcev, 
predlaganih ukrepov in predvidenih stroškov 
čim prej določi znesek finančnega 
prispevka, ki se izplača, če sploh, glede na 
omejitve sredstev, ki so na voljo.

1. Komisija na podlagi ocene, izvedene v 
skladu s členom 5(5), predvsem ob 
upoštevanju števila presežnih delavcev, 
predlaganih ukrepov in predvidenih stroškov 
v tridesetih dneh od prejema vloge, ki jo je 
predložila država članica v skladu s členom 
5(2), določi znesek finančnega prispevka, ki 
se izplača, če sploh, glede na omejitve 
sredstev, ki so na voljo.

Znesek ne sme preseči 50% celotnega 
zneska predvidenih stroškov iz člena 5(2)(d).

Znesek ne sme preseči 50 % celotnega 
zneska predvidenih stroškov iz člena 5.2(d) 
za regije, za katere velja merilo 
konkurenčnosti, ali 70 % za regije, za 
katere velja merilo konvergence.

Or. it

Obrazložitev

Glede na to, da je namen sklada posredovati v nujnih primerih, kjer je treba reševati 
posledice globalizacije, Komisija ne sme predolgo čakati, preden se odloči, ali bo dodelila 
finančni prispevek. Zato mora biti v uredbi navedeno obdobje, v katerem mora Komisija 
odgovoriti na vloge za pomoč iz ESPG. Poleg tega v prispevek iz ESPG moral odražati 
različne ravni gospodarskega razvoja v posameznih državah članicah EU.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 41
Člen 10, odstavek 1, pododstavek 2

Znesek ne sme preseči 50 % celotnega 
zneska predvidenih stroškov iz člena 5.2(d).

Znesek ne sme preseči 75 % celotnega 
zneska predvidenih stroškov iz člena 5.2(d).
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Or. el

Obrazložitev

Če se želi doseči začetni cilj, to je učinkovito solidarnost z lokalnimi, regionalnimi ali 
naravnimi gospodarstvi, izpostavljenimi neusmiljenim posledicam globalizacije, ki je bil 
povod za ustanovitev sklada, je 50 % raven financiranja zelo omejujoča, .

Predlog spremembe, ki ga vlaga Nikolaos Vakalis

Predlog spremembe 42
Člen 20, odstavek 1

Na podlagi prvega letnega poročila iz člena 
16 Evropski parlament in Svet lahko 
pregledata to uredbo na podlagi predloga 
Komisije, s čimer se zagotovi, da je cilj 
ESPG glede solidarnosti izpolnjen in da 
določbe ustrezno upoštevajo gospodarske, 
socialne in ozemeljske značilnosti vseh 
držav članic.

Na podlagi prvega letnega poročila iz člena 
16 Evropski parlament in Svet lahko 
pregledata to uredbo na podlagi predloga 
Komisije, s čimer se zagotovi, da je cilj 
ESPG glede solidarnosti izpolnjen in da 
določbe ustrezno upoštevajo gospodarske, 
socialne in ozemeljske značilnosti vseh 
držav članic. Če bi se pokazalo, da ciljev 
ESPG ni možno izpolniti z razpoložljivim 
letnimi odobrenimi sredstvi, Komisija 
priporoči njihovo prilagoditev.

Or. el

Obrazložitev

Da bi ugotovili, v kakšni meri razpoložljiva odobrena sredstva zadostujejo za izpolnjevanje 
ciljev, za katere je bil Sklad ustvarjen, je treba oceniti uspešnost njegovega delovanja.


