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***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev 
globalizaciji za obdobje 2014–2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0608),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 175, 42 in 43 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0319/2011),

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja švedskega parlamenta, nizozemskega senata in 
poslanske zbornice ter poljskega senata v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v 
skladu z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. februarja 
20121,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 3. maja 20122,

– ob upoštevanju členov 55 in 37 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenj Odbora za 
mednarodno trgovino, Odbora za proračun, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za 
regionalni razvoj in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0005/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL C 143, 22.5.2012, str. 42.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Navedba sklicevanj 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti tretjega odstavka 
člena 175 ter členov 42 in 43 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti tretjega odstavka 
člena 175 Pogodbe,

Obrazložitev

Člena 42 in 43 dajeta pravno podlago za vključitev kmetov pod delegirane akte. Predlagam, 
da bi za kmete in vse samozaposlene veljali isti pogoji v tej uredbi. Zaradi tega ni potrebe po 
ločeni pravni podlagi.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Evropski svet je 26. marca 2010 odobril 
predlog Komisije, da začne z novo 
strategijo, Evropa 2020. Ena od treh 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020 je 
vključujoča rast s krepitvijo vloge in 
položaja ljudi z omogočanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, vlaganjem v 
spretnosti, zmanjševanjem revščine in 
posodabljanjem trga dela, z usposabljanjem 
in uveljavljanjem sistemov socialnega 
varstva, da bi se ljudje lažje prilagajali 
spremembam in jih obvladovali ter da bi 
bila družba bolj povezana.

(1) Evropski svet je 26. marca 2010 odobril 
predlog Komisije, da začne z novo 
strategijo, Evropa 2020. Ena od treh 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020 je 
vključujoča rast s krepitvijo vloge in 
položaja ljudi z omogočanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, vlaganjem v 
spretnosti, zmanjševanjem revščine in 
posodabljanjem trga dela, z usposabljanjem 
in uveljavljanjem sistemov socialnega 
varstva, da bi se ljudje lažje prilagajali 
spremembam in jih obvladovali ter da bi 
bila družba bolj vključujoča in povezana. 
Za premagovanje negativnih učinkov 
globalizacije je treba ustvariti tudi delovna 
mesta v vsej Uniji ter trdno politiko 
podpore rasti. Spodbujanje socialnega 
dialoga, izboljšanje kakovosti blaga za 
široko porabo in informacij za potrošnike, 
povečanje raziskav in inovacij, 
vzpostavitev novih javnih in zasebnih 
orodij za financiranje gospodarstva ter 
razvoj malih in srednjih podjetij so orodja, 
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ki bodo učinkovita pri krepitvi 
proizvodnih zmogljivosti Unije.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Evropski parlament je v resoluciji z 
dne 8. junija 2011 o vlaganju v 
prihodnost: novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1 ponovno poudaril, da brez 
zadostnih dodatnih sredstev v večletnem 
finančnem okviru po letu 2013 Unija ne 
bo mogla izpolniti sedanjih prednostnih 
nalog politik, zlasti tistih, ki so povezane s 
strategijo Evropa 2020, in novih nalog iz 
Lizbonske pogodbe, ter se ne bo mogla 
odzvati na nepredvidene dogodke; 
poudaril je, da se lahko za doseganje 
dogovorjenih ciljev Unije, za obveznosti in 
načelo solidarnosti Unije kljub povečanju 
ravni sredstev za naslednji večletni 
finančni okvir za najmanj 5 % v 
primerjavi z letom 2013 nameni le omejen 
finančni prispevek; Svet je pozval, naj 
jasno opredeli, katere od njegovih 
političnih prednostnih nalog ali projektov 
bi bilo mogoče povsem opustiti kljub 
njihovi dokazani evropski dodani 
vrednosti, če se ne strinja s tem pristopom.
_______________
¹Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) (2a) Evropski parlament je v 
resoluciji z dne 8. junija 2011 o vlaganju v 
prihodnost: novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1 navedel, da je Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji uspešen pri 
zagotavljanju solidarnosti in podpore 
Evropske unije delavcem, ki so izgubili 
delo zaradi negativnih učinkov 
globalizacije ter globalne finančne in 
gospodarske krize, zato bi ga bilo treba 
ohraniti tudi v novem večletnem 
finančnem okviru. Vendar Evropski 
parlament meni, da so postopki za 
izvajanje podpore iz sklada preveč 
zamudni in zapleteni. Komisijo je pozval, 
naj predlaga načine, kako te postopke v 
prihodnje poenostaviti in skrajšati.
_______________
¹Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen z 
Uredbo (ES) št. 1927/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
20. decembra 2006 o ustanovitvi 
Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji za čas trajanja finančnega 
okvira od 1. januarja 2007 do 
31. decembra 2013, da se Uniji omogoči, 
da izkaže solidarnost delavcem, ki 
postanejo presežni zaradi velikih
strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ki so posledica 
globalizacije, in zagotovi podporo za 
njihovo hitro ponovno vključitev na trg 

(2) Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen z 
Uredbo (ES) št. 1927/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
20. decembra 2006 o ustanovitvi 
Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji za čas trajanja finančnega 
okvira od 1. januarja 2007 do 
31. decembra 2013. Sklad Uniji omogoči, 
da izkaže solidarnost delavcem, ki 
postanejo presežni zaradi velikih
strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ki so posledica 
globalizacije, lahko pa tudi posreduje na 
manjših trgih dela, tudi če je število 
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dela. Ta prvotni cilj ESPG ostaja v veljavi. presežnih delavcev pod pragom za 
uporabo sredstev sklada. ESPG bi moral 
čimbolj poenostaviti svoje postopke, da bi 
omogočil hitro ukrepanje in, ob uporabi 
izkušenj lokalnih in regionalnih teles, 
zagotovil sinergije z drugimi skladi Unije. 
Prvotni cilj ESPG ostaja v veljavi, saj 
omogoča, čeprav v skromnem obsegu, 
zagotavljanje prilagojenih storitev za 
delavce, ki so ostali brez zaposlitve.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij „Proračun za strategijo Evropa 2020“ 
priznava vlogo ESPG kot prožnega sklada, 
ki podpira delavce, ki izgubijo zaposlitev, 
in jim pomaga, da čim hitreje najdejo 
drugo zaposlitev. Unija mora za čas 
trajanja večletnega finančnega okvira od
1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 
nadaljevati z zagotavljanjem posebne 
enkratne podpore za olajšanje ponovne 
vključitve odpuščenih delavcev na trg dela 
na območjih, sektorjih, ozemljih ali 
področjih trga dela, ki so jih prizadele hude 
gospodarske motnje. ESPG mora glede na 
svoj namen, zagotavljanje podpore v 
nujnih situacijah in nepričakovanih 
okoliščinah, ostati zunaj večletnega 
finančnega okvira.

(3) Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij „Proračun za strategijo Evropa 2020“ 
priznava vlogo ESPG kot prožnega sklada, 
ki podpira delavce, ki izgubijo zaposlitev, 
in jim pomaga, da čim hitreje najdejo 
drugo zaposlitev. Unija bi morala za čas 
trajanja večletnega finančnega okvira od
1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 
nadaljevati z zagotavljanjem posebne 
enkratne podpore za olajšanje ponovne 
vključitve odpuščenih delavcev na trg dela 
na območjih, sektorjih, ozemljih ali 
področjih trga dela, ki so jih prizadele hude 
gospodarske motnje. ESPG bi moral glede 
na svoj namen, zagotavljanje podpore v 
nujnih situacijah in nepričakovanih 
okoliščinah, ostati zunaj večletnega 
finančnega okvira, da bi tako Unija imela 
na voljo mehanizem za hitro zagotavljanje 
pomoči v trenutkih krize na področju 
brezposelnosti.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 8. junija 2011 o vlaganju v 
prihodnost: novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1 navedel, da je bistveno, da se 
ohranijo posebni instrumenti (instrumenti 
prilagodljivosti, Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji, Solidarnostni 
sklad Evropske unije, rezerva za nujno 
pomoč), ki jih je mogoče uporabiti po 
potrebi, in da se jih izboljša z nadaljnjim 
poenostavljanjem njihove uporabe in 
zagotavljanjem zadostnih sredstev zanje, 
pa tudi z možnostjo oblikovanja novih 
instrumentov v prihodnosti, ter poudaril, 
da mora vključevanje takih dodatnih virov 
financiranja spoštovati metodo Unije.
_______________
¹Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Področje uporabe Uredbe (ES) 
št. 1927/2006 je bilo leta 2009 razširjeno z 
Uredbo (ES) št. 546/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta kot del Evropskega 
načrta za oživitev gospodarstva za 
vključitev delavcev, ki postanejo presežni 
zaradi svetovne gospodarske in finančne 
krize. Da se omogoči uporaba ESPG v 
prihodnjih kriznih razmerah, mora njegovo 
področje uporabe zajemati odpuščanja 
delavcev zaradi resne motnje, nastale 
zaradi nepričakovane krize, primerljive s 
finančno in gospodarsko krizo, ki 
prizadeva gospodarstvo od leta 2008 dalje.

(4) Področje uporabe Uredbe (ES) št. 
1927/2006 je bilo leta 2009 razširjeno z 
Uredbo (ES) št. 546/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta kot del Evropskega 
načrta za oživitev gospodarstva za 
vključitev delavcev, ki postanejo presežni 
zaradi svetovne gospodarske in finančne 
krize. Kljub izraziti podpori Komisije in 
Evropskega parlamenta je Svet blokiral 
podaljšanje „odstopanja zaradi krize“. 
Ker je 82 % vseh vlog ESPG v obdobju 
2009/2010 temeljilo na odstopanju zaradi 
krize, je treba ESPG omogočiti 
posredovanje v prihodnjih kriznih 
razmerah. Njegovo področje uporabe bi 
moralo zajemati odpuščanja delavcev 
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zaradi resne motnje, nastale zaradi 
nepričakovane krize.

Obrazložitev

Poudariti je treba podporo Evropskega parlamenta in Komisije za podaljšanje odstopanja 
zaradi krize ter opozoriti na potrebo po trajnem mehanizmu za odzivanje na krize, pri tem pa 
uporabiti razpoložljive statistične podatke.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Ne glede na obstoj ESPG bi morale 
EU in države članice vzpostaviti politike 
za spodbujanje rasti in ustvarjanje 
delovnih mest.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Škodljivi učinek izgube zaposlitve je 
še hujši za nekatere skupine, ki jim je težje 
se ponovno vključiti na trg dela, zlasti za 
nizko kvalificirane in nekvalificirane 
delavke, matere samohranilke in ženske, 
ki so dolžne skrbeti za druge. Finančna in 
gospodarska kriza ter njen vpliv na 
zmanjšanje financiranja javnega sektorja 
sta povzročila še dodatne izgube delovnih 
mest in še večjo negotovost za milijone 
žensk, zlasti tistih s pogodbami za delo za 
določen čas ali s krajšim delovnim časom 
ter zaposlene v sezonskem delu. 
Enakopraven dostop do ESPG bi zato 
moral veljati za vse pogodbe o zaposlitvi.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Evropski center za spremljanje 
sprememb s sedežem v agenciji EU 
Eurofound v Dublinu pomaga Evropski 
komisiji in zadevni državi članici s 
kvalitativnimi in kvantitativnimi 
analizami pri vrednotenju trendov 
globalizacije in uporabe sklada ESPG, 
center tudi izvaja ocenjevanje učinka 
ukrepov aktivne politike trga dela.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V skladu s sporočilom o „Proračunu 
za strategijo Evropa 2020“ je treba 
področje uporabe ESPG razširiti, da se 
kmetom olajša prilagoditev novim tržnim 
razmeram, ki so nastale zaradi 
mednarodnih trgovinskih sporazumov v 
kmetijskem sektorju in privedle do 
sprememb ali večjih prilagoditev v 
kmetijskih dejavnostih prizadetih kmetov, 
da se jim pomaga postati konkurenčnejši, 
s strukturnega vidika, ali se jim olajša 
prehod na nekmetijske dejavnosti.

črtano

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6



RR\923267SL.doc 13/147 PE483.708v04-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi se ohranila evropska razsežnost 
ESPG, je treba vlogo za podporo podati 
takrat, kadar število presežnih delavcev 
doseže najnižji prag. Na majhnih trgih 
dela, kot so majhne države članice ali 
oddaljene regije, in v izjemnih okoliščinah 
se lahko vloge vložijo za nižje število 
presežnih delavcev. Kar zadeva kmete, 
mora Komisija določiti ustrezna merila v 
zvezi s posledicami vsakega trgovinskega 
sporazuma.

(6) Da bi se ohranila evropska razsežnost 
ESPG, je treba vlogo za podporo podati 
takrat, kadar število presežnih delavcev 
doseže najnižji prag. Na majhnih trgih 
dela, kot so majhne države članice ali 
oddaljene regije, in v izjemnih okoliščinah 
se lahko vloge vložijo za nižje število 
presežnih delavcev.

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Da bi se skrajšal čas, ki ga Komisija 
potrebuje za oceno vlog, bi morale države 
članice vloge oddajati v svojem jeziku in 
enem od delovnih jezikov evropskih 
institucij.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Odpuščeni delavci morajo imeti enak 
dostop do ESPG ne glede na vrsto pogodbe 
o zaposlitvi ali delovnega razmerja. Zato je
treba v tej uredbi delavce s pogodbami za 
določen čas ali zaposlene prek agencij za 
zagotavljanje začasnega dela, ki postanejo 
presežni, ter lastnike-menedžerje mikro, 

(7) Odpuščeni delavci bi morali ne glede 
na svoj uradni status imeti enak dostop do 
ESPG ne glede na vrsto pogodbe o 
zaposlitvi ali delovnega razmerja. Zato bi 
bilo treba v tej uredbi delavce s pogodbami 
za določen čas ali zaposlene prek agencij 
za zagotavljanje začasnega dela, ki 
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malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlene delavce, ki prenehajo s 
svojo dejavnostjo, in kmete, ki spremenijo 
dejavnosti ali jih prilagodijo novim tržnim 
razmeram, nastalim zaradi trgovinskih 
sporazumov, šteti za odpuščene delavce.

postanejo presežni, ter lastnike-menedžerje 
mikro, malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlene delavce, ki morajo 
prenehati s svojo trenutno dejavnostjo ali 
jo spremeniti, šteti za odpuščene delavce.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kar zadeva kmete, mora področje 
uporabe ESPG vključevati upravičence, ki 
so jih prizadeli dvostranski sporazumi, ki 
jih je Unija sklenila v skladu s členom 
XXIV Splošnega sporazuma o tarifah in 
trgovini, ali večstranski sporazumi, 
sklenjeni s Svetovno trgovinsko 
organizacijo. To zajema kmete, ki 
spremenijo ali prilagodijo svoje prejšnje 
kmetijske dejavnosti med obdobjem, ki se 
začne s parafiranjem takih trgovinskih 
sporazumov in konča tri leta po njihovem
polnem izvajanju.

črtano

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Finančni prispevki iz ESPG morajo biti 
prvenstveno usmerjeni k aktivnim ukrepom 
na trgu dela, katerih cilj je ponovna hitra 
vključitev odpuščenih delavcev na trg dela 
v njihovem prvotnem sektorju dejavnosti 
ali zunaj njega, vključno s kmetijskim 
sektorjem. Vključitev denarnih pomoči v 

(9) Finančni prispevki iz ESPG bi morali
biti prvenstveno usmerjeni k aktivnim 
ukrepom na trgu dela, katerih cilj je 
ponovna hitra in trajna vključitev 
odpuščenih delavcev na trg dela v 
njihovem prvotnem sektorju dejavnosti ali 
zunaj njega, ali v primeru, da se je 
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usklajeni sveženj prilagojenih storitev je
zato treba omejiti.

podjetje, v katerem so bili zaposleni, 
zaprlo, omogočanje, da ga delavci 
prevzamejo v obliki zadruge. Finančni 
prispevki naj bi bili dodatek k in ne 
nadomestilo za finančne obveznosti, za 
katere so odgovorne države članice ali 
podjetja, kot je določeno v nacionalni 
zakonodaji, zakonodaji Unije ali 
kolektivnih pogodbah. Vključitev denarnih 
pomoči v usklajeni sveženj prilagojenih 
storitev bi bilo zato treba omejiti, 
podjetjem pa bi bilo treba dovoliti in jih 
spodbujati, da sodelujejo pri ukrepih 
pomoči v okviru ESPG.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pri oblikovanju usklajenega svežnja 
politike aktivnih ukrepov na trgu dela 
morajo države članice dati prednost 
ukrepom, ki bodo znatno prispevali k 
zaposljivosti odpuščenih delavcev. Države 
članice si morajo prizadevati za ponovno 
vključitev na trg dela ali v nove dejavnosti
vsaj 50 % prizadetih delavcev v 12
mesecih od datuma vloge.

(10) Pri oblikovanju usklajenega svežnja 
politike aktivnih ukrepov na trgu dela bi 
morale države članice dati prednost 
ukrepom, ki bodo privedli do ponovne 
zaposlitve odpuščenih delavcev. Pri 
oblikovanju ukrepov bi bilo treba v celoti 
upoštevati tudi cilje strategije Evropa 
2020 ter predvideti obete na trgu dela v 
prihodnosti ter potrebne kompetence. 
Države članice bi si morale prizadevati za 
ponovno vključitev vseh prizadetih 
delavcev na trg dela z redno, trajno in 
kakovostno zaposlitvijo ali v nove 
dejavnosti v treh mesecih po zaključku 
ukrepov.

Obrazložitev

Del dodane vrednosti ESPG je, da lahko dopolni in okrepi druge evropske pobude. Ta sklad 
bi moral delavcem zagotoviti prilagojene svežnje po meri, ki pa bi morali biti usmerjeni tudi v 
doseganje ciljev strategije Evropa 2020. Med obema zahtevama je treba vzpostaviti 
ravnovesje.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Pri oblikovanju usklajenega svežnja 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja bi 
morale biti države članice posebej pozorne 
na prikrajšane delavce, zlasti mlajše, 
starejše delavce in delavce, ki jim preti 
nevarnost revščine, ker imajo te skupine 
zaradi krize in globalizacije posebne 
težave z vstopanjem na trg dela.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) Strategija Evropa 2020 poudarja, da 
je spoštovanje enakosti spolov ena od 
osrednjih vrednot Unije. Zato bi moralo 
načelo enakega obravnavanja moških in 
žensk zagotoviti, poleg Evropskega pakta 
za enakost spolov 2011–2020, da izvajanje 
prednostnih nalog, financiranih iz ESPG, 
prispeva k zagotavljanju enakosti moški in 
žensk.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi države članice učinkovito in 
hitro pomagale odpuščenim delavcem, se
morajo kar najbolj potruditi za vložitev 
popolnih vlog. Zagotavljanje dodatnih 
informacij mora biti izjema in omejeno v 
času.

(11) Kot je ugotovil Evropski ekonomsko-
socialni odbor, je eden izmed razlogov za 
premajhno uporabo ESPG počasnost 
postopka za njegovo koriščenje. Da bi 
države članice učinkovito in hitro 
pomagale odpuščenim delavcem, bi se
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morale v sodelovanju z vsemi zadevnimi 
ravnmi upravljanja kar najbolj potruditi za
pravočasno vložitev popolnih vlog, 
evropske institucije pa bi jih morale kar 
najhitreje oceniti. To je mogoče olajšati z 
dvostranskim proaktivnim sodelovanjem 
in jasnim sporazumevanjem med Komisijo 
in nacionalnimi organi upravljanja. 
Komisija bi morala hitro odločiti, ali se 
vloge odobrijo ali zavrnejo, da zagotovi 
učinkovitost sklada. Zagotavljanje 
dodatnih informacij bi moralo biti izjema 
in omejeno v času.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Finančni prispevki iz ESPG v skladu z 
načelom dobrega finančnega poslovodenja 
ne smejo nadomestiti podpornih ukrepov, 
ki so odpuščenim delavcem na voljo v 
okviru strukturnih skladov Unije ali drugih
politik ali programov Unije.

(12) Finančni prispevki iz ESPG v skladu z 
načelom dobrega finančnega poslovodenja 
ne bi smeli nadomestiti podpornih ukrepov, 
ki so odpuščenim delavcem na voljo v 
okviru strukturnih skladov Unije ali drugih 
politik ali programov Unije, zlasti 
Evropskega socialnega sklada, ter bi jih 
morali dopolniti, kjer je mogoče.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Vključiti je treba posebne določbe za
dejavnosti informiranja in komuniciranja 
o primerih ESPG in rezultatih. Da se 
zagotovi učinkovitejše komuniciranje s 
splošno javnostjo in ustvarijo trdnejše 
sinergije med dejavnostmi komuniciranja, 
ki se izvajajo na pobudo Komisije, morajo
viri, dodeljeni dejavnostim komuniciranja 
na podlagi te uredbe, prispevati tudi k 

(13) Glede na nizko raven ozaveščenosti v 
državah članicah glede ESPG bi bilo treba 
vključiti posebne določbe za informiranje 
in ozaveščanje o aktivnostih sklada, 
spodbujanje primerov dobre prakse in 
rezultatov ESPG. Da se zagotovi
obširnejše obveščanje državljanov, 
predvsem pa poznavanje sklada med 
zaposlenimi in lastniki malih in srednjih 
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pokrivanju institucionalnega komuniciranja 
o političnih prednostnih nalogah Unije, če 
so te povezane s splošnimi cilji te uredbe.

podjetij, bi morali viri, dodeljeni 
dejavnostim komuniciranja na podlagi te 
uredbe, koristiti vsem zadevnim akterjem 
in prispevati tudi k pokrivanju 
institucionalnega komuniciranja o 
političnih prednostnih nalogah Unije, če so 
te povezane s splošnimi cilji te uredbe.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da izražanja solidarnosti Unije z 
delavci ne bi oviralo pomanjkanje virov 
sofinanciranja države članice, je treba 
raven sofinanciranja modulirati, pri čemer 
prispevek znaša največ 50 % stroškov 
svežnja in njegovega izvajanja, s tem da se 
ta delež lahko zviša na 65 % pri vlogah
držav članic, na ozemlju katerih je vsaj 
ena regija po ravni NUTS II upravičena
do financiranja na podlagi cilja 
konvergence strukturnih skladov.

(14) Da izražanja solidarnosti Unije z 
delavci ne bi oviralo pomanjkanje virov 
sofinanciranja države članice, je treba 
raven sofinanciranja modulirati, pri čemer 
prispevek znaša največ 60 % stroškov 
svežnja in njegovega izvajanja, največ 
70 % pri vlogah države članice, 
upravičene do financiranja v skladu z 
Uredbo XX/XXXX Kohezijskega sklada 
ter največ 80 % pri vlogah države članice, 
ki prejema finančno pomoč v okviru 
enega od pogojev, kot je določeno v členu 
77 Uredbe (ES) št. 1083/20061, ali iz 
evropskega instrumenta za finančno 
stabilnost.
___________
1UL L 210 31.07.06, str. 25.

Obrazložitev

Sofinanciranje je za številne države članice najpomembnejše vprašanje. Nekatere se zaradi 
nizke stopnje sofinanciranja ne prijavijo za ESPG. Iz tega razloga je bila vključena dodatna 
skupina, pri kateri lahko nekatere države članice izkoristijo višjo stopnjo sofinanciranja. To 
bo zagotovilo višjo udeležbo v skladu in pomagalo delavcem v državah članicah, ki so v 
finančni stiski.

Predlog spremembe 25

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

(15) Za lažje izvajanje te uredbe morajo
biti odhodki upravičeni od datuma, na 
katerega ima država članica upravne 
izdatke za izvajanje ESPG, ali datuma, na 
katerega država članica začne opravljati 
prilagojene storitve, ali v primeru kmetov 
od datuma, določenega v aktu Komisije v 
skladu s členom 4(3).

(15) Za lažje izvajanje te uredbe bi morali
biti odhodki upravičeni od datuma, na 
katerega ima država članica upravne 
izdatke za izvajanje ESPG, ali datuma, na 
katerega država članica začne opravljati 
prilagojene storitve.

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za zadostitev potreb, ki nastanejo 
zadnje mesece vsakega leta, je treba 
zagotoviti, da je 1. septembra na voljo vsaj 
četrtina najvišjega letnega zneska ESPG.
Finančne prispevke, ki se izplačajo v 
preostanku leta, je treba dodeliti ob 
upoštevanju skupne zgornje meje, 
določene za podporo kmetom v večletnem 
finančnem okviru.

(16) Za zadostitev potreb, ki nastanejo 
zadnje mesece vsakega leta, je treba 
zagotoviti, da je 1. septembra na voljo vsaj 
četrtina najvišjega letnega zneska ESPG.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Za zadostitev potreb, ki nastanejo 
zlasti v prvih mesecih vsakega leta, ko so 
možnosti za prerazporeditev iz drugih 
proračunskih vrstic še posebno majhne, bi 
bilo treba v letnem proračunskem 
postopku zagotoviti ustrezen znesek za 
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plačila v proračunski vrstici ESPG.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) V interesu odpuščenih delavcev si 
morajo države članice in institucije Unije, 
vključene v proces odločanja o izvajanju 
ESPG, kar najbolj prizadevati za skrajšanje 
trajanja obravnave in poenostavitev 
postopkov.

(18) V interesu odpuščenih delavcev bi 
morala biti finančna pomoč dinamična in 
na voljo čim hitreje in učinkoviteje. 
Države članice in institucije Unije, 
vključene v proces odločanja o izvajanju 
ESPG, bi si morale kar najbolj prizadevati 
za skrajšanje trajanja obravnave in 
poenostavitev postopkov, da bi zagotovile 
nemoteno in hitro sprejemanje odločitev o 
uporabi sredstev ESPG.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se Komisiji omogoči stalno 
spremljanje rezultatov, pridobljenih s 
pomočjo iz ESPG, morajo države članice 
predložiti vmesna in končna poročila o 
izvajanju ESPG.

(19) Da se Evropskemu parlamentu 
omogoči politični nadzor, Komisiji pa
stalno spremljanje rezultatov, pridobljenih 
s pomočjo iz ESPG, bi morale države 
članice pravočasno predložiti vmesna in 
končna poročila o izvajanju ESPG.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Ker ciljev te uredbe države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči in ker je te cilje 
zaradi obsega in učinkov lažje doseči na 
ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 

(21) Ker ciljev te uredbe države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči in ker je te cilje 
zaradi obsega in učinkov lažje doseči na 
ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
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skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tega, kar je 
nujno za dosego navedenih ciljev –

skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tega, kar je 
nujno za dosego navedenih ciljev, zato jo 
je treba vključiti v ustrezno proračunsko 
vrstico.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ESPG je prispevati h gospodarski rasti 
in zaposlovanju v Uniji z omogočanjem, da 
Unija izkaže solidarnost z delavci, ki so 
odpuščeni zaradi velikih strukturnih 
sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, 
ki so posledica globalizacije, trgovinskih 
sporazumov, ki vplivajo na kmetijstvo, ali 
nepričakovane krize, in zagotovi finančno 
podporo za njihovo hitro ponovno 
vključitev na trg dela ali spremembo oz. 
prilagoditev njihove kmetijske dejavnosti.

Cilj ESPG je prispevati h pametni, 
vključujoči in trajnostni gospodarski rasti 
in trajnostnem zaposlovanju v Uniji z 
omogočanjem, da Unija izkaže solidarnost 
z delavci, ki so odpuščeni zaradi velikih 
strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ki so posledica 
globalizacije ali nepričakovane krize, in 
zagotovi finančno podporo za njihovo hitro 
ponovno vključitev na trg dela ali 
spremembo njihove dejavnosti.

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ukrepov, upravičenih do finančnih 
prispevkov iz Sklada v skladu s členom 
2(a) in (b), je zagotoviti, da najmanj 50 % 
delavcev, ki sodelujejo v teh ukrepih, najde 
redno zaposlitev v enem letu od datuma 
vloge.

Cilj ukrepov, upravičenih do finančnih 
prispevkov iz Sklada v skladu s členom 
2(a) in (b), je zagotoviti, da vsi delavci, ki 
sodelujejo v teh ukrepih, najdejo trajno
zaposlitev ali se vključijo v novo aktivnost 
v treh mesecih po izvedbi ukrepov. Ta cilj 
bi bilo treba ponovno ovrednotiti v okviru 
vmesnega pregleda uredbe.
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Obrazložitev

Eno leto od datuma vloge je prezgodaj, da bi merili stopnjo ponovne vključitve, saj kot prvo 
nekatere države članice nekaterih ukrepov (ali nobenega) ne začnejo do izdaje odobritve, in 
drugič, pri tem ne bi bili zajeti delavci, ki obiskujejo tečaje, ki trajajo eno leto ali dlje. Konec 
obdobja izvajanja, tj. dve leti od datuma vloge, je bolj točen podatek, zlasti v zvezi s 
trajnostno zaposlitvijo.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) delavce, ki so odpuščeni zaradi velikih
strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ki so posledica 
globalizacije in se pokažejo zlasti kot
bistveno povečanje uvoza v Unijo, hiter
upad tržnega deleža Unije v zadevnem 
sektorju ali preselitev dejavnosti v države, 
ki niso članice EU, kadar imajo ta 
odpuščanja pomemben negativen učinek na 
lokalno, regionalno ali nacionalno 
gospodarstvo;

(a) delavce, ki so odpuščeni zaradi velikih 
sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, 
ki so posledica globalizacije in se pokažejo 
zlasti kot veliki premiki v izvozno-uvozni 
strukturi blaga ali storitev Unije, upad 
tržnega deleža Unije v zadevnem sektorju 
ali preselitev dejavnosti v države, ki niso 
članice EU, kadar imajo ta odpuščanja 
pomemben negativen učinek na lokalno, 
regionalno ali nacionalno gospodarstvo;

Obrazložitev

Vse velike spremembe, ki jih je povzročilo odprtje trgovine, bi bilo treba vključiti, četudi je 
upad počasen.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) delavce, ki so odpuščeni zaradi resne 
motnje v lokalnem, regionalnem ali 
nacionalnem gospodarstvu, nastale zaradi 
nepričakovane krize, če je mogoče 
ugotoviti neposredno in dokazljivo 
povezavo med odpuščanji delavcev in 

(b) delavce, ki so odpuščeni zaradi resne 
motnje v lokalnem, regionalnem ali 
nacionalnem gospodarstvu, nastale zaradi 
nepričakovane krize, vključno s finančno 
in gospodarsko krizo, če je mogoče 
ugotoviti neposredno in dokazljivo 
povezavo med odpuščanji delavcev in 
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zadevno krizo; zadevno krizo;

Obrazložitev

Pomembno je, da se v področje uporabe te uredbe vključita gospodarska in finančna kriza.
Očitno je, da izraz kriza pomeni vsako vrsto krize, vendar zaradi manjšine v Svetu, ki 
nasprotuje razširitvi sedanjega odstopanja za finančno krizo, je treba posebej navesti izraza 
gospodarska in finančna.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) delavce, ki spremenijo ali prilagodijo 
svoje prejšnje kmetijske dejavnosti v 
obdobju, ki se začne, ko Unija parafira 
trgovinski sporazum, ki vsebuje ukrepe za 
liberalizacijo trgovine za zadevni kmetijski 
sektor, in se konča tri leta po polnem 
izvajanju teh ukrepov, pod pogojem, da ti 
trgovinski ukrepi vplivajo na bistveno 
povečanje uvoza v Unijo enega ali več 
kmetijskih proizvodov, ki ga spremlja 
znatno znižanje cen takih proizvodov na 
ravni Unije ali, kjer je to ustrezno, na 
nacionalni ali regionalni ravni.

črtano

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „delavec“ pomeni delavce s pogodbami 
o zaposlitvi za nedoločen čas, katerih 
pogodba o zaposlitvi ali delovno razmerje 
je v skladu s členom 4; ali

(a) „delavec“ je opredeljen kot oseba s 
pogodbo ali delovnim razmerjem, kot ga 
opredeljuje in/ali ureja veljavna 
zakonodaja v državi članici, ali oseba v 
dejanskem delovnem razmerju ne glede 
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na pogodbeni položaj. To vključuje 
zaposlene za določen čas in delavce, 
zaposlene prek agencij za zagotavljanje 
začasnega dela.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „delavec“ pomeni delavce s 
pogodbami o zaposlitvi za določen čas, 
kakor so opredeljeni v skladu z Direktivo 
Sveta 1999/70/ES, katerih pogodba o 
zaposlitvi ali delovno razmerje je v skladu 
s točko (a) ali (b) člena 4(1) ter se izteče in 
se ne obnovi v obdobju, določenem v 
zadevni točki člena 4; ali

črtano

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „delavec“ pomeni delavce, zaposlene 
pri agenciji za zagotavljanje začasnega 
dela, kakor so opredeljeni v členu 3
Direktive 2008/104/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, katerih podjetje 
uporabnik je podjetje v skladu s točko (a) 
ali (b) člena 4(1) in katerih napotitev v 
podjetje uporabnika se izteče in se ne 
obnovi v obdobju, določenem v zadevni 
točki člena 4; or

črtano

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka d



RR\923267SL.doc 25/147 PE483.708v04-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „delavec“ pomeni lastnike-menedžerje 
mikro, malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlene delavce (vključno s kmeti)
in vse člane gospodinjstva, dejavne v 
podjetju, pod pogojem, če gre za kmete, da 
so imeli proizvodnjo, ki jo je prizadel 
zadevni trgovinski sporazum, še pred 
izvedbo ukrepov za določen sektor.

(d) „delavec“ pomeni lastnike-menedžerje 
mikro, malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlene delavce in vse člane 
gospodinjstva, ki so navedli, da so dejavni 
v podjetju.

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Na majhnih trgih dela ali v izrednih 
okoliščinah, ki jih država članica prosilka 
ustrezno utemelji, je lahko vloga za 
finančni prispevek na podlagi tega člena 
sprejemljiva, tudi če pogoji iz točk (a) ali
(b) odstavka 1 niso v celoti izpolnjeni, ko 
odpuščanja delavcev resno vplivajo na 
zaposlenost in lokalno gospodarstvo.
Država članica navede, katero od meril za 
pomoč iz točk (a) in (b) odstavka 1 ni v 
celoti izpolnjeno.

2. Na majhnih trgih dela ali v izrednih 
okoliščinah, zlasti v zvezi s kolektivnimi 
vlogami, ki vključujejo mala in srednja 
podjetja, ki jih država članica prosilka 
ustrezno utemelji, je lahko vloga za 
finančni prispevek na podlagi tega člena 
sprejemljiva, tudi če pogoji iz točk (a) ali
(b) odstavka 1 niso v celoti izpolnjeni, ko 
odpuščanja delavcev resno vplivajo na 
zaposlenost in lokalno gospodarstvo.
Država članica navede, katero od meril za 
pomoč iz točk (a) in (b) odstavka 1 ni v 
celoti izpolnjeno.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kar zadeva kmete, Komisija po tem, ko 
je bil trgovinski sporazum parafiran in ko 

črtano
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na podlagi njej dostopnih informacij, 
podatkov in analiz meni, da bi bili lahko 
pogoji za podporo v skladu s členom 2(c) 
izpolnjeni za večje število kmetov, sprejme 
delegirane akte v skladu s členom 24 o 
določitvi upravičenih sektorjev ali 
proizvodov, po potrebi z opredelitvijo 
prizadetega geografskega območja, 
največjega zneska morebitne podpore na 
ravni Unije, referenčnih obdobij in 
pogojev za upravičenost za kmete ter 
datumov za upravičenost za odhodke, kot 
tudi roka, do katerega je treba predložiti 
vloge, in po potrebi vsebine teh vlog v 
skladu s členom 8(2).

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar lastniki-menedžerji mikro, malih 
in srednjih podjetij ter samozaposleni 
delavci spremenijo ali, v primeru kmetov,
prilagodijo svoje prejšnje dejavnosti, se 
take situacije v tej uredbi štejejo za 
odpuščanje.

4. Kadar lastniki-menedžerji mikro, malih 
in srednjih podjetij ter samozaposleni 
delavci spremenijo ali prilagodijo svoje 
prejšnje dejavnosti, se take situacije v tej 
uredbi štejejo za odpuščanje.

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Za lastnike-menedžerje mikro, malih in (c) Za lastnike – menedžerje mikro, malih 
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srednjih podjetij ter samozaposlene delavce
(vključno s kmeti) se odpuščanje šteje od 
datuma prenehanja dejavnosti, ki ga 
povzroči kateri koli pogoj iz člena 2 in se 
določi v skladu z nacionalno zakonodajo
ali upravnimi določbami, ali od datuma, 
ki ga je Komisija določila v delegiranem 
aktu, sprejetem v skladu s členom 4(3).

in srednjih podjetij ter samozaposlene 
delavce se odpuščanje šteje od datuma 
prenehanja ali spremembe dejavnosti, ki ga 
povzroči kateri koli pogoj iz člena 2 in se 
določi v skladu z nacionalno zakonodajo.

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vsi delavci, ki postanejo presežni v 
skladu s členom 5, v obdobju iz člena 4(1), 
(2) ali (3),

(a) vsi delavci, ki postanejo presežni v 
skladu s členom 5, v obdobju iz člena 4(1)
ali (2),

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kmetje, ki spremenijo ali prilagodijo 
svoje prejšnje kmetijske dejavnosti po tem, 
ko Unija parafira trgovinski sporazum iz 
delegiranega akta, sprejetega v skladu s 
členom 4(3).

črtano

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.
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Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančni prispevek se lahko izplača za 
aktivne ukrepe na trgu dela, ki so del 
usklajenega svežnja prilagojenih storitev, 
namenjenih za olajšanje ponovne 
vključitve odpuščenih delavcev na trg dela 
ali v samozaposlitev ali, v primeru kmetov, 
za spremembo ali prilagoditev njihovih 
prejšnjih dejavnosti. Usklajeni sveženj 
prilagojenih storitev lahko vključuje zlasti:

Finančni prispevek se lahko izplača za
aktivne ukrepe na trgu dela, ki so del 
usklajenega svežnja prilagojenih storitev, 
namenjenih za olajšanje ponovne 
vključitve odpuščenih delavcev na trg dela 
ali v samozaposlitev. Usklajeni sveženj 
prilagojenih storitev lahko vključuje zlasti:

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pomoč pri iskanju zaposlitve, poklicno 
svetovanje, svetovalne storitve, 
mentorstvo, pomoč pri iskanju nadomestne 
zaposlitve, spodbujanje podjetništva, 
pomoč za samozaposlitev in novo podjetje 
ali za spremembo ali prilagoditev
dejavnosti (vključno z naložbami v stalna 
sredstva), dejavnosti sodelovanja, 
usposabljanje in preusposabljanje po 
meri, vključno s spretnostmi s področja 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, in certificiranjem pridobljenih 
izkušenj;

(a) usposabljanje in preusposabljanje po 
meri, vključno s spretnostmi na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij in certificiranjem pridobljenih 
izkušenj, pomoč pri iskanju zaposlitve, 
poklicno svetovanje, svetovalne storitve, 
mentorstvo, pomoč pri iskanju nadomestne 
zaposlitve, spodbujanje podjetništva, 
pomoč za samozaposlitev, nova podjetja in
delavske prevzeme, pomoč za spremembo
prejšnjih dejavnosti (vključno z naložbami 
v stalna sredstva) in dejavnosti 
sodelovanja;

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) posebne časovno omejene ukrepe, kot (b) posebne časovno omejene ukrepe, kot 
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so pomoči za iskanje zaposlitve, spodbude 
za zaposlovanje, namenjene delodajalcem,
pomoči za mobilnost, dnevnice ali pomoči 
za usposabljanje (vključno s pomočmi za 
negovalce ali storitvami nadomeščanja na 
kmetijah), vsi pa so omejeni na čas trajanja 
dejavnega, ustrezno dokumentiranega, 
iskanja dela ali dejavnosti vseživljenjskega 
izobraževanja ali usposabljanja;

so pomoči za iskanje zaposlitve, pomoči za 
mobilnost, dnevnice ali pomoči za 
usposabljanje (vključno s pomočmi za 
negovalce), vsi pa so omejeni na čas 
trajanja dejavnega, ustrezno 
dokumentiranega, iskanja dela ali 
dejavnosti vseživljenjskega izobraževanja 
ali usposabljanja;

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ukrepe, s katerimi se spodbuja zlasti
prikrajšane ali starejše delavce, da ostanejo 
na trgu dela ali se nanj vrnejo.

(c) ukrepe, s katerimi se spodbuja
prikrajšane delavce, zlasti mlajše, starejše 
delavce in delavce, ki jim preti nevarnost 
revščine, da ostanejo na trgu dela ali se 
nanj vrnejo.

Sporazumni predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški ukrepov iz točke (b) ne smejo 
preseči 50 % skupnih stroškov usklajenega 
svežnja prilagojenih storitev, navedenih v 
tem odstavku.

Stroški ukrepov iz točke (b) ne smejo 
preseči 25 % skupnih stroškov usklajenega 
svežnja prilagojenih storitev, navedenih v 
tem odstavku.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški naložb v stalna sredstva za 
samozaposlitev in novo podjetje ali za 
spremembo ali prilagoditev dejavnosti ne 

Stroški naložb v stalna sredstva za 
samozaposlitev, novo podjetje in delavske 
prevzeme ali za spremembo ali prilagoditev 
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smejo preseči 35 000 EUR. dejavnosti ne smejo preseči 25 000 EUR.

Obrazložitev

Predlagani znesek je bil z 35.000 EUR zmanjšan na 25.000 EUR zaradi pomislekov glede 
enakosti. Proračun ESPG, ki bo na razpolago za delavce, bo znašal približno 400 milijonov 
EUR na leto. Če bi leta 2011 razdelili teh 400 milijonov EUR, bi povprečen znesek na delavca 
znašal 23.710 EUR, leta 2010 pa 14.888 EUR. Znesek v višini 35.000 EUR bi lahko pomenil, 
da nekateri delavci ne bi bili obravnavani enako. Ta znesek je smiselno uskladiti s predlogom 
za mikrofinance.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zasnova usklajenega svežnja prilagojenih 
storitev upošteva ključne razloge za 
odpuščanje in predvideva obete na trgu 
dela v prihodnosti ter potrebne 
kompetence. Usklajeni sveženj bi moral 
biti združljiv s prehodom na okoljsko 
trajnostno gospodarstvo, ki učinkovito 
izkorišča vire.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) posebni časovno omejeni ukrepi iz 
odstavka 1 (b), ki niso pogojeni z dejavno 
udeležbo prizadetih delavcev, za katere so 
predvidene dejavnosti iskanja zaposlitve ali 
usposabljanja;

(a) posebni časovno omejeni ukrepi iz 
odstavka 1(b), ki niso pogojeni z dejavno 
udeležbo prizadetih delavcev, za katere so 
predvidene dejavnosti iskanja zaposlitve ali 
usposabljanja, ukrepi, ki jih lahko 
obravnavamo kot nadomestek 
nadomestila za brezposelnost;
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Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka (aa) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) posebni časovno omejeni ukrepi, kot 
so navedeni v odstavku 1(b), ki 
nadomeščajo ukrepe, četudi začasno, za 
katere so po nacionalni zakonodaji 
odgovorne države članice;

Obrazložitev

ESPG bi moral prinesti dodano vrednost na številnih ravneh, vključno s finančno. Če imajo 
države članice finančne obveznosti do presežnih delavcev v obliki denarne pomoči, bi jih 
morale izpolniti. Seveda lahko denarno pomoč dopolnijo, s čimer bi dale delavcem dodatno 
spodbudo. S tem predlogom spremembe se tudi zagotovi, da s sredstvi ESPG na koncu ne bi 
preprosto financirali vseh obveznosti držav članic.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ukrepi, ki so odgovornost podjetij na 
podlagi nacionalne zakonodaje ali 
kolektivnih pogodb.

(b) ukrepi, ki so odgovornost podjetij ali 
držav članic na podlagi nacionalne 
zakonodaje, zakonodaje Unije ali 
kolektivnih pogodb, oziroma tisti, ki bi 
nadomestili te obveznosti.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Usklajeni sveženj prilagojenih storitev 
se pripravi v posvetovanju s socialnimi 
partnerji, prizadetimi delavci ali njihovimi 
predstavniki.
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Obrazložitev

Vmesni pregled ESPG je pokazal, da je intenzivna prilagojena podpora za presežne delavce 
ključni dejavnik za zagotovitev najboljših rezultatov. V tem okviru je treba delavce ali njihove 
predstavnike vključiti v posvetovanja, ko se pripravlja sveženj ukrepov. V primerih, ko se to ni 
zgodilo, so bila pričakovanja prevelika in je sledilo razočaranje, pa tudi rezultati niso bili 
pozitivni.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na pobudo države članice prosilke se
finančni prispevek lahko izplača za 
pripravo, upravljanje, širjenje informacij in 
obveščanje javnosti, dejavnosti nadzora in 
poročanja.

3. Na pobudo države članice prosilke se 
lahko za usklajeni sveženj prilagojenih 
storitev za pripravo, upravljanje, širjenje 
informacij in obveščanje javnosti, 
dejavnosti nadzora in poročanja ter za 
sodelovanje z vsemi udeleženci da na voljo 
finančni prispevek v višini največ 5 % 
zaprošene pomoči iz ESPG.

Obrazložitev

Uspeh ESPG je v veliki meri odvisen od svežnja za delavce, pa tudi od pravočasnosti njegovih 
sredstev. Vsaka vloga je drugačna, prihajajo pa neredno, zato države članice nimajo vedno 
na voljo strokovnega znanja, ko ga potrebujejo. Zaradi tega se lahko zvišajo stroški. Pri prvih 
vlogah se bo treba dodatno potruditi, da se zagotovi polno sodelovanje med vsemi partnerji.
Ko bodo države članice pridobile izkušnje, bo potreben manjši finančni prispevek.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica vloži popolno vlogo pri 
Komisiji v obdobju 12 tednov od datuma, 
ko so izpolnjena merila iz člena 4(1) ali
(2), ali po potrebi pred rokom, ki ga določi 
Komisija v skladu s členom 4(3). Država 
članica prosilka v izjemnih in primerno 
utemeljenih okoliščinah predloži dodatne 
informacije v šestih mesecih od datuma 

1. Država članica vloži popolno vlogo pri 
Komisiji v obdobju 12 tednov od datuma, 
ko so izpolnjena merila iz člena 4(1) ali
(2). Država članica prosilka v izjemnih in 
primerno utemeljenih okoliščinah predloži 
dodatne informacije v treh mesecih od 
datuma vloge, Komisija pa potem oceni 
vlogo na osnovi razpoložljivih informacij.
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vloge, Komisija pa potem oceni vlogo na 
osnovi razpoložljivih informacij. Komisija 
dokonča svojo oceno vloge v dvanajstih
tednih od datuma prejema popolne vloge 
ali (v primeru nepopolne vloge) šestih 
mesecih po datumu prvotne vloge, odvisno 
od tega, kar se prej izpolni.

Komisija dokonča svojo oceno vloge v
desetih tednih od datuma prejema popolne 
vloge ali (v primeru nepopolne vloge) 
šestih mesecih po datumu prvotne vloge.

Obrazložitev

Ker je pravočasnost tako pomembna, se morajo države članice nadvse potruditi, da bodo 
njihove vloge predložene v najkrajšem možnem času. V pomoč temu je bila že predlagana 
višja raven finančnega prispevka za države članice, vzporedno z resnim priporočilom, da bi 
moralo biti proaktivno sodelovanje med državami članicami in Komisijo obvezno.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obrazloženo analizo povezave med 
odpuščanji delavcev in velikimi 
strukturnimi spremembami v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ali resno motnjo v 
lokalnem, regionalnem ali nacionalnem 
gospodarstvu, nastalo zaradi nenadne in 
nepričakovane krize, ali novimi tržnimi 
razmerami v kmetijskem sektorju v državi 
članici, kakor jih je opredelila Komisija v 
skladu s členom 6(c), nastalimi zaradi 
učinkov trgovinskega sporazuma, ki ga je 
Evropska unija parafirala v skladu s 
členom XXIV Splošnega sporazuma o 
tarifah in trgovini, ali večstranskega 
sporazuma, parafiranega v okviru 
Svetovne trgovinske organizacije v skladu 
s členom 2(c). Ta analiza temelji na 
statističnih in drugih informacijah na 
najustreznejši ravni, da se dokaže 
izpolnjevanje meril za pomoč iz člena 4;

(a) obrazloženo analizo povezave med 
odpuščanji delavcev in velikimi 
strukturnimi spremembami v svetovnih 
trgovinskih tokovih ali resno motnjo v 
lokalnem, regionalnem ali nacionalnem 
gospodarstvu, nastalo zaradi nenadne in 
nepričakovane krize. Ta analiza temelji na 
statističnih in drugih informacijah na 
najustreznejši ravni, da se dokaže 
izpolnjevanje meril za pomoč iz člena 4;

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.
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Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka (aa) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) če podjetje nadaljuje s svojimi 
dejavnostmi tudi po odpuščanju, mora 
predložiti podrobno obrazložitev pravnih 
obveznosti, ki jim je zavezano, in ukrepov, 
ki jih je sprejelo, da bi poskrbelo za 
presežne delavce;

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka (ba) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) splošni profil znanj in spretnosti ter 
začetno oceno splošnih potreb po 
izobraževanju in usposabljanju delavcev;

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) če je ustrezno, opredelitev podjetij, 
dobaviteljev ali proizvajalcev v 
poproizvodni fazi, sektorjev, ki odpuščajo, 
ter kategorije prizadetih delavcev;

(c) če je ustrezno, opredelitev podjetij, 
dobaviteljev ali proizvajalcev v 
poproizvodni fazi, sektorjev, ki odpuščajo, 
ter kategorije prizadetih delavcev;
razčlenjene po spolu in starostnih 
skupinah;

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) oceno proračuna za vsakega od
sestavnih delov usklajenega svežnja 
prilagojenih storitev v podporo prizadetim 
delavcem;

(e) oceno proračuna in opis sestavnih delov 
usklajenega svežnja prilagojenih storitev v 
podporo prizadetim delavcem;

Obrazložitev

Poleg samega proračuna bi morala vloga vsebovati tudi opis sestavnih delov svežnja 
prilagojenih storitev. S tem bi zagotovili večjo jasnost tako za institucije EU kot za delavce 
same. Omogočili bi tudi boljšo končno oceno, saj bi bilo mogoče rezultate primerjati z vlogo.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka (ea) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) opis, kako ukrepi v usklajenem 
svežnju pripomorejo k izpolnjevanju ciljev 
strategije Evropa 2020 na nacionalni in 
regionalni ravni;

Obrazložitev

ESPG bi moral prispevati k dodani vrednosti EU. To dodano vrednost bi med drugim 
zagotovili z ravnovesjem med prilagojenim svežnjem ukrepov za delavce in cilj strategije EU 
2020.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) po potrebi postopke, upoštevane pri 
posvetovanju s socialnimi partnerji ali 
drugimi ustreznimi organizacijami;

(g) po potrebi postopke, upoštevane pri 
posvetovanju s prizadetimi delavci ali 
njihovimi predstavniki, socialnimi 
partnerji, lokalnimi in regionalnimi organi
ali drugimi ustreznimi organizacijami;
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Obrazložitev

Vmesni pregled ESPG je pokazal, da je intenzivna prilagojena podpora za presežne delavce 
ključni dejavnik za zagotovitev najboljših rezultatov. V tem okviru je treba delavce ali njihove 
predstavnike vključiti v posvetovanja, ko se pripravlja sveženj ukrepov. V primerih, ko se to ni 
zgodilo, so bila pričakovanja prevelika in je sledilo razočaranje, rezultati pa niso bili 
pozitivni.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) imena agencij, ki izvajajo sveženj 
ukrepov v državi članici;

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) izjavo o usklajenosti zahtev zaprošene 
podpore iz ESPG s postopkovnimi in 
materialnopravnimi pravili Unije o državni 
pomoči in izjavo, da prilagojene storitve ne 
nadomeščajo ukrepov, za katere so po 
nacionalni zakonodaji ali kolektivnih 
pogodbah odgovorna podjetja;

(h) izjavo o usklajenosti zaprošene podpore 
iz ESPG s postopkovnimi in 
materialnopravnimi pravili Unije o državni 
pomoči in izjavo, ki navaja, zakaj
prilagojene storitve ne nadomeščajo 
ukrepov, za katere so po nacionalni 
zakonodaji, zakonodaji Unije ali 
kolektivnih pogodbah odgovorna podjetja
ali države članice;

Obrazložitev

ESPG bi moral prinesti dodano vrednost na številnih ravneh, vključno s finančno. Če imajo 
države članice finančne obveznosti do presežnih delavcev v obliki denarne pomoči, bi jih 
morale izpolniti. Seveda lahko denarno pomoč dopolnijo, s čimer bi dale delavcem dodatno 
spodbudo. S tem predlogom spremembe se tudi zagotovi, da s sredstvi ESPG na koncu ne bi 
preprosto financirali vseh obveznosti držav članic.
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Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) vire nacionalnega sofinanciranja; (i) vire nacionalnega vnaprejšnjega 
financiranja ali sofinanciranja in druge 
oblike sofinanciranja, če je ustrezno;

Obrazložitev

Če so pri sofinanciranju katerega od ukrepov udeležene družbe ali podjetja, je treba to 
navesti.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka (i a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) informacije, ali je podjetje, z izjemo 
mikro ter malih in srednjih podjetij, v 
preteklih petih letih prejelo državno 
financiranje ali finančna sredstva iz 
Kohezijskega sklada ali strukturnih 
skladov Unije;

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) po potrebi kakršno koli dodatno 
zahtevo, določeno v delegiranem aktu, 
sprejetem v skladu s členom 4(3).

črtano

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.
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Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Da bi se povečala učinkovitost ESPG, 
morajo biti socialni partnerji od vsega 
začetka vključeni v postopek oddajanja 
vlog za finančno pomoč sklada.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora za odpuščene delavce 
dopolnjuje ukrepe držav članic na državni, 
regionalni in lokalni ravni.

1. Podpora za odpuščene delavce 
dopolnjuje ukrepe držav članic na državni, 
regionalni in lokalni ravni, vključno s 
tistimi, ki se financirajo s sredstvi Unije.

Obrazložitev

ESPG in ESS sta dopolnilna ukrepa politik; s sinergijo med njima bi zagotovili evropsko 
dodano vrednost.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Finančni prispevek se omeji na to, kar je 
potrebno za zagotavljanje solidarnosti in 
podpore posameznim odpuščenim 
delavcem. Dejavnosti, ki prejmejo podporo 
iz ESPG, so skladne z zakonodajo Unije in 
nacionalno zakonodajo, vključno s pravili 
o državni pomoči.

2. Finančni prispevek se omeji na to, kar je 
potrebno za zagotavljanje solidarnosti in
začasne, enkratne podpore posameznim 
odpuščenim delavcem. Dejavnosti, ki 
prejmejo podporo iz ESPG, so skladne z 
zakonodajo Unije in nacionalno 
zakonodajo, vključno s pravili o državni 
pomoči, in ne nadomeščajo ukrepov, za 
katere so odgovorne države članice ali 
podjetja.
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Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija in država članica prosilka v 
skladu s svojimi pristojnostmi zagotovita 
usklajevanje pomoči iz skladov Unije.

3. Komisija in država članica prosilka v 
skladu s svojimi pristojnostmi zagotovita 
usklajevanje pomoči iz skladov Unije.
Komisija in država članica prosilka 
obveščata akterje, udeležene v vlogi, o 
poteku ocenjevanja vloge ves čas postopka 
za pridobitev pomoči.

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Država članica prosilka zagotovi, da 
posebni ukrepi, ki prejmejo finančni 
prispevek, ne dobijo pomoči tudi iz drugih 
finančnih instrumentov Unije.

4. Država članica prosilka zagotovi, da 
posebni ukrepi, ki prejmejo finančni 
prispevek, ne dobijo pomoči tudi iz drugih 
finančnih instrumentov Unije, in se s tem 
izogne ogrožanju dolgoročnejših 
programov, kot so strukturni skladi in 
predvsem Evropski socialni sklad (ESS).

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija zagotovi, da upravičenost do 
koriščenja sredstev iz ESPG ne vpliva na 
upravičenost do sredstev iz drugih skladov 
Unije za druge namene.
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Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija in države članice zagotovijo, da 
sta enakost spolov ter vključevanje vidika 
spola promovirana na različnih stopnjah 
izvajanja finančnega prispevka. Komisija 
in država članica sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da na različnih stopnjah izvajanja 
finančnega prispevka in pri dostopu do 
njega preprečijo kakršno koli razlikovanje 
na podlagi spola, rase, narodnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti ter vrste pogodbe o zaposlitvi 
ali delovnega razmerja.

Komisija in države članice uporabijo 
načelo enakega obravnavanja moških in 
žensk in zagotovijo, da sta enakost spolov 
ter vključevanje vidika spola sestavni del 
in v celoti promovirana na različnih 
stopnjah izvajanja finančnega prispevka.
Komisija in država članica sprejmejo vse
ustrezne ukrepe, da na različnih stopnjah 
izvajanja finančnega prispevka in pri 
dostopu do njega preprečijo vsakršno
razlikovanje na podlagi spola, rase, 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti ter vrste pogodbe o zaposlitvi 
ali delovnega razmerja.

Obrazložitev

Enakost med moškimi in ženskami bi morala biti sestavni del tega sklada. Ni dovolj, da se 
vidik spola spodbuja, treba ga je spodbujati v celoti. Poleg tega pri dostopu do sklada ne sme 
biti diskriminacije.

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Tehnična pomoč Komisije vključuje 
zagotavljanje informacij in navodil za 
države članice pri uporabi, nadzoru in 
ocenjevanju ESPG. Komisija lahko
informacije o uporabi ESPG zagotovi tudi 
evropskim in nacionalnim socialnim 
partnerjem.

4. Tehnična pomoč Komisije vključuje 
zagotavljanje informacij in navodil za
države članice pri uporabi, nadzoru in 
ocenjevanju ESPG. Komisija zagotovi 
podrobne in pravočasne informacije ter 
jasne smernice o uporabi ESPG tudi 
evropskim in nacionalnim socialnim 
partnerjem ter zadevnim lokalnim in 
regionalnim organom.
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Obrazložitev

Ker so socialni partnerji del postopka posvetovanja, jim je treba zagotoviti informacije o 
uporabi, nadzoru in ocenjevanju sklada.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija vzpostavi spletno stran v vseh 
jezikih Unije z informacijami o ESPG, 
navodili za predložitev vlog ter podatki o 
odobrenih in zavrnjenih vlogah, pri čemer 
je poudarjena vloga proračunskega organa.

2. Komisija vzdržuje in redno posodablja
spletno stran, dostopno v vseh jezikih 
Unije, z informacijami o ESPG, navodili za 
predložitev vlog ter podatki o odobrenih in 
zavrnjenih vlogah in o vlogi proračunskega 
organa.

Obrazložitev

Stran ESPG že obstaja, vendar jo mora Komisija vzdrževati in redno posodabljati.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija izvaja dejavnosti informiranja 
in komuniciranja o primerih ESPG in 
rezultatih.

3. Komisija izvaja dejavnosti informiranja 
in komuniciranja o primerih ESPG in 
rezultatih na osnovi objektivnih ocen, z 
namenom izboljšanja učinkovitosti ESPG 
in zagotavljanja, da so državljani in 
delavci EU seznanjeni z ESPG. Komisija 
letno poroča o porabi sredstev z sklada po 
državi in po sektorju.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Viri, dodeljeni za dejavnosti 
komuniciranja po tej uredbi, prispevajo 
tudi k pokrivanju institucionalnega 
komuniciranja političnih prednostnih nalog 
Unije, če so te povezane s splošnimi cilji te 
uredbe.

4. Viri, dodeljeni za dejavnosti 
komuniciranja po tej uredbi, prispevajo 
tudi k pokrivanju institucionalnega 
komuniciranja političnih prednostnih nalog 
Unije, vključno s strategijo EU 2020 in 
njenimi najpomembnejšimi cilji, saj so te 
povezane s splošnimi cilji te uredbe.

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 8(3), predvsem ob 
upoštevanju števila prizadetih delavcev, 
predlaganih ukrepov in ocenjenih stroškov 
čim prej oceni ter predlaga znesek 
finančnega prispevka, ki se lahko izplača, 
če sploh, glede na omejitve virov, ki so na 
voljo. Znesek ne sme preseči 50 % 
celotnega zneska predvidenih stroškov iz 
člena 8(2)(e) ali 65 % teh stroškov v 
primeru vlog, ki jih predloži država 
članica, na katere ozemlju je vsaj ena 
regija po ravni NUTS II upravičena do 
financiranja na podlagi konvergenčnega 
cilja strukturnih skladov. Komisija bo, v 
svoji oceni takih primerov, odločila, ali je 
stopnja 65 % sofinanciranja upravičena.

1. Komisija na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 8(3), predvsem ob 
upoštevanju števila prizadetih delavcev, 
predlaganih ukrepov in ocenjenih stroškov 
čim prej oceni ter predlaga znesek 
finančnega prispevka, ki se lahko izplača, 
če sploh, glede na omejitve virov, ki so na 
voljo. Znesek ne sme preseči:

(a) 60 % celotnega zneska predvidenih 
stroškov iz člena 8(2)(e) ali

(b) 70 % teh stroškov v primeru vlog, ki jih 
predloži država članica, ki je upravičena 
do pomoči v skladu z uredbo XX/XXXX 
Kohezijskega sklada;
(c) 80 % teh stroškov v primeru vlog, ki 
jih predloži država članica, ki prejema 
finančno pomoč v okviru enega od 
pogojev iz člena 77 Uredbe (ES) št. 
1083/20061 ali iz evropskega instrumenta 
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za finančno stabilnost;
___________
1UL L 210 31.07.06, str. 25.

Obrazložitev

Sofinanciranje je za številne države članice najpomembnejše vprašanje. Nekatere se zaradi 
nizke stopnje sofinanciranja ne prijavijo za ESPG. Iz tega razloga je bila vključena dodatna 
skupina, pri kateri lahko nekatere države članice izkoristijo višjo stopnjo sofinanciranja. 
Menim, da bo to zagotovilo višjo udeležbo v skladu in pomagalo delavcem v državah 
članicah, ki so v finančni stiski.

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 8(3), Komisija sklene, da 
pogoji za finančni prispevek v okviru te 
uredbe niso izpolnjeni, o tem čim prej
uradno obvesti državo članico prosilko.

3. Kadar na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 8(3), Komisija sklene, da 
pogoji za finančni prispevek v okviru te 
uredbe niso izpolnjeni, o tem takoj uradno 
obvesti državo članico prosilko.

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izdatki za finančni prispevek so upravičeni 
od datumov iz člena 8(2)(h), na katere 
država članica začne s prilagojenimi 
storitvami za prizadete delavce, ali ima 
upravne izdatke za izvajanje ESPG v 
skladu s členom 7(1) in (3). V primeru 
kmetov so izdatki za prispevek upravičeni 
od datuma iz delegiranega akta, 
sprejetega v skladu s členom 4(3).

Izdatki za finančni prispevek so upravičeni 
od datumov iz člena 8(2)(f), na katere 
država članica začne s prilagojenimi 
storitvami za prizadete delavce ali ima 
upravne izdatke za izvajanje ESPG v 
skladu s členom 7(1) in (3).

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.
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Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Glede na nujnost sprejetja odločitve, 
ki bo delavcem omogočila, da se čim prej 
vključijo v te programe, si institucije 
prizadevajo čimbolj skrajšati čas 
obravnave vlog.

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar Komisija sklene, da so izpolnjeni 
pogoji za uporabo ESPG, predloži predlog 
za njegovo uporabo. Odločitev o uporabi 
ESPG skupaj sprejmeta obe veji 
proračunskega organa. Svet odloča s 
kvalificirano večino, Evropski parlament 
pa z večino svojih poslancev in tremi 
petinami oddanih glasov.

Kadar Komisija sklene, da so izpolnjeni 
pogoji za uporabo ESPG, predloži predlog 
za njegovo uporabo. Odločitev o uporabi 
ESPG skupaj sprejmeta obe veji 
proračunskega organa v največ enem 
mesecu po predložitvi predloga 
proračunskemu organu. Svet odloča s 
kvalificirano večino, Evropski parlament 
pa z večino svojih poslancev in tremi 
petinami oddanih glasov.

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko Komisija predlaga sklep o uporabi 
ESPG, hkrati obema vejama proračunskega 
organa predlaga tudi prerazporeditev v 
ustrezne proračunske vrstice. V primeru 
nestrinjanja se začne postopek tristranskih 
pogovorov.

Ko Komisija predlaga sklep o uporabi 
ESPG, hkrati obema vejama proračunskega 
organa predlaga tudi prerazporeditev v 
ustrezne proračunske vrstice. Te 
prerazporeditve se izvajajo v skladu z 
letnimi in dolgoročnimi proračunskimi 
prednostnimi nalogami. V primeru 
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nestrinjanja se začne postopek tristranskih 
pogovorov.

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija po začetku veljavnosti sklepa o 
finančnem prispevku v skladu s členom 
15(4) državi članici izplača finančni 
prispevek v obliki predfinanciranja vsaj
50 % finančnega prispevka Unije državi 
članici, načeloma v 15 dneh, kateremu po 
potrebi sledijo vmesna in končna plačila. 
Predfinanciranje se obračuna, ko se 
finančni prispevek zaključi v skladu s 
členom 18(3).

1. Komisija po začetku veljavnosti sklepa o 
finančnem prispevku v skladu s členom 
15(4) državi članici izplača finančni 
prispevek v enkratnem znesku, načeloma 
v 15 dneh.

Obrazložitev

Sedanji mehanizem za izplačilo finančnega prispevka dobro deluje in čeprav morajo nekatere 
države vrniti sredstva, drugim ni treba. Če bi zadržali 50 % finančnega prispevka Unije, bi 
bile države članice pod hudim finančnim pritiskom, to pa bi lahko privedlo do kasnejšega 
začetka zagotavljanja svežnja prilagojenih storitev.

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podrobne pogoje financiranja, zlasti 
stopnjo predfinanciranja in načine 
vmesnih in končnih plačil Komisija določi 
v sklepu o finančnem prispevku iz člena 
15(4).

črtano

Vmesna plačila se izplačajo, da se 
povrnejo izdatki, ki so jih imele države 
članice pri izvajanju upravičenih ukrepov, 
če Komisiji predložijo izjavo o izdatkih, ki 
jo je podpisal predstavnik pooblaščenega 
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javnega organa v skladu s členom 21.

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Država članica čim prej izvede 
upravičene ukrepe iz člena 6, vendar ne 
pozneje kot 24 mesecev po datumu vloge, 
v skladu s členom 8(1).

4. Država članica čim prej izvede 
upravičene ukrepe iz člena 7, vendar ne 
pozneje kot 24 mesecev po datumu vloge, 
v skladu s členom 8(1). Kadar pa presežni 
delavec obiskuje tečaj izobraževanja ali 
usposabljanja, ki traja dve leti ali več, se 
tečajnina/šolnina za dve leti pokrije, ko se 
presežni delavec udeleži tečaja v 
naslednjem možnem semestru, če to ni 
kasneje kot eno leto od datuma vloge.

Obrazložitev

Nekaterim delavcem, ki so prosili za pomoč iz ESPG, teh sredstev za nadaljnje izobraževanje 
ali usposabljanje niso odobrili, če je tečaj trajal več kot dve leti. Nekateri tečaji se namreč 
začnejo šele septembra, države članice pa sredstev ne izplačujejo vedno od datuma vloge, kar 
pomeni, da se lahko financira samo eno leto tečaja. Ker presežni delavci običajno nimajo 
dostopa do finančnih sredstev ali posojil, jim ta omejitev onemogoča udeležbo na takih 
tečajih.

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. V izjemnih okoliščinah, ki zahtevajo 
hitro zagotovitev finančne pomoči, da bi 
rešili delovna mesta, kot v primeru 
načrtovanega prevzema podjetja, ki se je 
zaprlo, s strani odpuščenih delavcev, se 
lahko zadevna vsota zagotovi v obliki 
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vnaprejšnjega financiranja ali predplačila 
s strani države članice ali organizacije, ki 
jo država članica priznava kot odgovorno 
za takšno finančno posredovanje, saj so 
roki, ki jih za prevzeme odredijo pristojna 
sodišča, pogosto krajši od časa, 
potrebnega za izpeljavo postopka, ki ga 
določa ta uredba.

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izdatki iz člena 7(3) so upravičeni do 
roka za predložitev poročila.

6. Izdatki iz člena 7(3) so upravičeni do 
roka za predložitev končnega poročila.

Obrazložitev

Pomembno je pojasniti, da je to končno in ne vmesno poročilo.

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica najpozneje 15 mesecev 
po datumu vloge v skladu s členom 8(1) ali 
do datuma, določenega v delegiranem 
aktu, sprejetem v skladu s členom 4(3),
Komisiji predstavi vmesno poročilo o 
izvajanju finančnega prispevka, vključno s 
financiranjem, časovnim okvirom in vrsto 
ukrepov, ki se že izvajajo, ter o stopnji 
ponovne vključitve na trg dela ali v nove 
dejavnosti, doseženi 12 mesecev po 
datumu vloge.

1. Država članica najpozneje 18 mesecev 
po datumu vloge v skladu s členom 8(1) 
Komisiji predstavi vmesno poročilo o 
izvajanju finančnega prispevka, vključno s 
financiranjem, časovnim okvirom in vrsto 
ukrepov, ki se že izvajajo, ter o stopnji 
ponovne vključitve na trg dela ali v nove 
dejavnosti, doseženi 15 mesecev po 
datumu vloge.

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci. Poleg tega je 
predlagano obdobje prekratko, da bi dobili natančno sliko o stopnji ponovne vključitve. Do 
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tega pride zlasti, kadar države članice ne začnejo izvedbenih ukrepov, dokler institucije ne 
izdajo odobritve za sklad.

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Najpozneje v šestih mesecih po izteku 
obdobja, določenega v členu 16(4), država 
članica Komisiji predloži končno poročilo 
o izvajanju finančnega prispevka, vključno 
z informacijami o vrsti ukrepov in glavnih 
rezultatih, značilnostih prizadetih delavcev 
in njihovem zaposlitvenem statusu, skupaj 
z izkazom, ki upravičuje odhodke in po 
potrebi navaja dopolnjevanje ukrepov s 
tistimi, ki jih financira ESS.

2. Najpozneje v šestih mesecih po izteku 
obdobja, določenega v členu 16(4), država 
članica Komisiji predloži podrobno
poročilo o izvajanju finančnega prispevka, 
vključno z informacijami o vrsti ukrepov in 
glavnih rezultatih, značilnostih prizadetih 
delavcev in njihovem zaposlitvenem 
statusu, skupaj z izkazom, ki upravičuje 
odhodke in po potrebi navaja 
dopolnjevanje ukrepov s tistimi, ki jih 
financira ESS.

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsi podatki so po možnosti razčlenjeni 
po spolu.

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 19 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dveletno poročilo Letno poročilo

Obrazložitev

Letno poročilo je primernejše od dvoletnega, saj omogoča pravo redno oceno delovanja 
sklada. Prispeva k učenju na vseh ravneh in k izvajanju dobre prakse, kar se je v primeru 
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ESPG izkazalo za bistveno.

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prvič leta 2015 in vsako drugo leto s 
1. avgustom Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 
obsegu in kakovosti dejavnosti v okviru te 
uredbe in Uredbe 1927/2006 v prejšnjih 
dveh letih. Poročilo se osredotoči 
predvsem na dosežene rezultate ESPG in 
vsebuje zlasti informacije v zvezi s 
predloženimi vlogami, sprejetimi sklepi, 
financiranimi ukrepi, vključno z
dopolnjevanjem z ukrepi, ki se financirajo 
iz drugih skladov Unije, zlasti Evropskega 
socialnega sklada (ESS) in Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), ter zaključkom izplačanih 
finančnih prispevkov. Vsebovati mora tudi 
zadevne vloge, ki so bile zavrnjene ali 
zmanjšane zaradi pomanjkanja sredstev ali 
neupravičenosti.

1. Prvič leta 2015 in vsako leto do junija
Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
predstavi izčrpno poročilo o obsegu in 
kakovosti dejavnosti v okviru te uredbe in 
Uredbe 1927/2006. Poročilo se osredotoči 
predvsem na dosežene rezultate ESPG in 
vsebuje zlasti informacije v zvezi s 
predloženimi vlogami, sprejetimi sklepi, 
financiranimi ukrepi, vključno s 
statističnimi podatki o stopnji ponovne 
vključitve delavcev po državah članicah in
dopolnjevanjem z ukrepi, ki se financirajo 
iz drugih skladov Unije, zlasti Evropskega 
socialnega sklada (ESS) in Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), ter o zaključku izplačanih 
finančnih prispevkov. Vsebovati mora tudi 
zadevne vloge, ki so bile zavrnjene ali 
zmanjšane zaradi pomanjkanja sredstev ali 
neupravičenosti. Vsi podatki v poročilu so 
po možnosti razčlenjeni po spolu.

Obrazložitev

Letno poročilo je primernejše od dvoletnega, saj omogoča pravo redno oceno delovanja 
sklada. Prispeva k učenju na vseh ravneh in k izvajanju dobre prakse, kar se je v primeru 
ESPG izkazalo za bistveno. Poleg tega bi moralo poročilo pokazati, kako so sprejeti ukrepi 
prispevali k stopnji ponovne vključitve.

Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poročilo se predloži v vednost 2. Poročilo se predloži v vednost
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Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru, Odboru regij in socialnim
partnerjem.

Računskemu sodišču, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru 
regij in socialnim partnerjem.

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vmesno oceno učinkovitosti in trajnosti 
pridobljenih rezultatov do 30. junija 2018;

(a) vmesno oceno učinkovitosti in trajnosti 
pridobljenih rezultatov do 30. junija 2017;

Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) naknadno oceno do 31. decembra 2022 
s pomočjo zunanjih strokovnjakov, da se 
izmerita učinek ESPG in njegova dodana 
vrednost.

(b) naknadno oceno do 31. decembra 2021 
s pomočjo zunanjih strokovnjakov, da se 
izmerita učinek ESPG in njegova dodana 
vrednost.

Predlog spremembe 101

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Rezultati ocene se predložijo v vednost 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru, Odboru regij in socialnim 
partnerjem.

2. Rezultati ocene se predložijo v vednost 
Evropskemu parlamentu, Svetu,
Računskemu sodišču, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru 
regij in socialnim partnerjem. Priporočila 
ocene bi bilo treba upoštevati pri pripravi 
novih programov na področju 
zaposlovanja in socialnih zadev.
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Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Te ocene vključujejo podatke o številu 
vlog in zajemajo uspešnost programov po 
državah in po sektorjih, da se lahko oceni, 
ali ESPG dosega ciljne upravičence.

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje, da so izdatki, ki so 
financirani na podlagi zanesljive spremne 
dokumentacije, pravilni in redni;

(c) zagotavljanje, da so izdatki, ki so 
financirani na podlagi zanesljive spremne 
dokumentacije, zakoniti in redni;

Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica izvede potrebne finančne 
popravke, kadar se ugotovijo nepravilnosti.
Popravki, ki jih izvede država članica, 
zajemajo ukinitev celotnega ali dela 
finančnega prispevka. Država članica 
izterja vsak znesek, izgubljen zaradi 
ugotovljene nepravilnosti, ga povrne 
Komisiji, in kadar zadevna država članica 
zneska ne povrne v predpisanem roku, se 
izterjajo zamudne obresti.

3. Država članica izvede potrebne finančne 
popravke, kadar se ugotovijo nepravilnosti.
Popravki, ki jih izvede država članica, 
zajemajo ukinitev celotnega ali dela 
finančnega prispevka. Država članica 
izterja vsak znesek, izgubljen zaradi 
ugotovljene nepravilnosti, in ga povrne 
Komisiji.
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Predlog spremembe 105

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija v skladu s svojo pristojnostjo 
za izvrševanje splošnega proračuna 
Evropske unije sprejme vse ukrepe, 
potrebne za preverjanje, da so financirani 
ukrepi izvedeni po načelih dobrega in 
učinkovitega finančnega poslovodenja.
Odgovornost države članice prosilke je, da 
zagotavlja nemoteno delovanje sistemov 
upravljanja in nadzora. Komisija se 
prepriča, da sistemi delujejo.

4. Komisija v skladu s svojo pristojnostjo 
za izvrševanje splošnega proračuna 
Evropske unije sprejme vse ukrepe, 
potrebne za preverjanje, da so financirani 
ukrepi izvedeni po načelih dobrega in 
učinkovitega finančnega poslovodenja.
Odgovornost države članice prosilke je, da 
zagotavlja nemoteno delovanje sistemov 
upravljanja in nadzora. Komisija se 
prepriča, da sistemi delujejo. Če se 
ugotovijo nepravilnosti, je treba 
nepravilno izplačane zneske najprej 
povrniti s pobotom. Po potrebi lahko 
varovanje finančnih interesov Unije v 
skladu s členom 325 Pogodbe vključuje 
učinkovite, sorazmerne in odvračalne 
kazni. 

Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar je znesek dejanskih stroškov 
ukrepa nižji od ocenjenega zneska, 
izraženega v skladu s členom 15, Komisija 
sprejme sklep, z izvedbenim aktom, in od 
države članice zahteva povrnitev 
ustreznega zneska prejetega finančnega 
prispevka.

1. Kadar je znesek dejanskih stroškov 
ukrepa nižji od ocenjenega zneska, 
izraženega v skladu s členom 15, in 
povrnitev s pobotom ni izvedljiva,
Komisija sprejme izvedbene akte, s 
katerimi od države članice zahteva 
povrnitev ustreznega zneska prejetega
finančnega prispevka.

Predlog spremembe 107

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od členov 21 in 22 se 
podpora za kmete upravlja in nadzira v 
skladu z Uredbo (ES) št. … o 
financiranju, upravljanju in spremljanju 
skupne kmetijske politike.

črtano

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.

Predlog spremembe 108

Predlog uredbe
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 24 črtano
Izvajanje pooblastila
1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega 
člena.
2. Pooblastila iz te uredbe se podelijo za 
nedoločen čas od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe.
3. Pooblastila iz člena 4 lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekličeta.
S sklepom o preklicu pooblastila 
pooblastilo iz navedenega sklepa preneha 
veljati. Začne veljati dan po objavi sklepa 
v Uradnem listu Evropske unije ali na 
dan, ki je v njem naveden. Na veljavnost 
že veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.
4. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o tem hkrati uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
4(3), začne veljati samo, če Evropski 
parlament ali Svet ne ugovarjata v 
obdobju dveh mesecev od uradnega 
obvestila o zadevnem aktu Evropskemu 
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parlamentu in Svetu ali če sta, pred 
iztekom zadevnega obdobja, Evropski 
parlament in Svet, oba Komisijo obvestila, 
da ne bosta ugovarjala. Zadevno obdobje 
se podaljša za dva meseca na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta.

Obrazložitev

Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot vsi drugi presežni delavci.
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OBRAZLOŽITEV

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen z namenom zagotoviti 
instrument, ki bo Evropski uniji omogočil izkazati solidarnost in zagotoviti podporo 
delavcem, ki izgubijo zaposlitev zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih 
tokovih zaradi globalizacije. Naknadno je bil razširjen, da nudi podporo tudi delavcem, ki 
izgubijo zaposlitev neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize. V tem 
kontekstu je obžalovanja vredno, da je Svet blokiral podaljšanje „odstopanja zaradi krize“ 
kljub temu, da sta Komisija in Evropski parlament njegovo podaljšanje odločno podprla. V 
obdobju 2009–2010 je 82 % vseh vlog ESPG temeljilo na merilu „odstopanje zaradi krize“; v 
istem obdobju je 10 % odpuščenih delavcev v EU prosilo za pomoč sklada. Zato bi morali 
sprejeti predlog Komisije, da se nepričakovane krize vključijo v področje uporabe uredbe, saj 
bi se tako sklad lahko odzval na resnične potrebe odpuščenih delavcev.

Nekateri predlogi Komisije so odgovor na pomisleke in priporočila, ki so bili izpostavljeni v 
vmesni oceni ESPG, in bi torej morali izboljšati delovanje sklada. Vendar pa obstajajo 
nekatere vrzeli ter neprimeren poskus, s katerim naj bi se ESPG odzval na trgovinske 
sporazume, ki bi lahko imeli občuten negativen vpliv na kmetijsko proizvodnjo.

Dodatni predlogi

ESPG mora postati bolj privlačen in prijaznejši do uporabnikov oz. držav članic. V tem 
smislu je treba storiti vse, da se bo izboljšala komunikacija in sodelovanje med:

(a) Komisijo in nacionalnimi/regionalnimi/lokalnimi organi, pristojnimi za upravljanje sklada, 
ter

(b) na nacionalni ravni med odgovornimi nacionalnimi oblastmi, socialnimi partnerji, 
posameznimi delavci in različnimi sodelujočimi agencijami. Komisija bi morala državam 
članicam zagotoviti možnost, da se učijo iz primerov dobrih praks, morala pa bi jim tudi 
svetovati in jih usmerjati, kadar je to potrebno.

Glede na to, da je dobro načrtovano in učinkovito upravljanje sklada izrednega pomena, je 
treba državam članicam in Komisiji zagotoviti ustrezen proračun. Ob predložitvi vloge za 
pomoč iz sklada, ne glede na to, ali je ta predložen enkrat ali večkrat, lahko nastanejo stroški, 
ki so višji od pričakovanih, zlasti v primeru začetnih vlog. V vmesni oceni je navedeno, da 
„nemoteno delovanje procesa zahteva veliko dobro organizirane komunikacije, usklajevanja 
in skupnega dela“. To lahko precej stane, vendar pa predstavlja smiselno naložbo, saj se je 
izkazalo, da prinaša boljše rezultate.

Prilagodljivost pri spreminjanju seznama prilagojenih storitev bo izboljšala učinkovitost 
sklada, saj se bo s tem lažje odzival na potrebe delavcev, na prevladujoče gospodarske 
razmere in na vrzeli v znanju na področju gospodarstva.
Vprašanje sofinanciranja je bistvenega pomena za države članice, izkazalo pa se je, da meja 
50 % odvrača od večjega črpanja sredstev iz sklada. Poročevalec podpira sedanji predlog, da 
se delež sofinanciranja za določene države članice poveča na 65 %, predlaga pa tudi, da se za 
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države članice, ki prejemajo finančno pomoč v skladu z enim od pogojev, kot so določeni v 
členu 77 Uredbe (ES) št. 1083/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1311/2011,
ali finančno pomoč iz evropskega instrumenta za finančno stabilnost, določi delež 
sofinanciranja v višini 75 %.

Ena najbolj pogostih kritik sklada ESPG je, da se odziva prepočasi. Kljub strukturi sklada 
poročevalec meni, da je z nadaljnjimi omejitvami rokov še vedno mogoče izboljšati njegovo 
časovno učinkovitost. Države članice bi morale storiti vse potrebno, da bi se lahko čim hitreje 
odzvale na načrtovana ali napovedana odpuščanja in sprejele ukrepe takoj, ko zaprosijo za 
sredstva iz sklada. Če obstajajo težave glede sredstev, bi države članice lahko ukrepale tako, 
da najprej sprejmejo manj drage ukrepe.

Poročevalec poziva države članice, naj bolje izkoristijo določbe o odstopanju iz člena 4(2), ki 
vsem državam članicam – zlasti pa manjšim državam članicam in regijam – omogočajo 
dostop do ESPG tudi v primeru, ko ne izpolnjujejo meril za pomoč.  Glede na to, da je doslej 
ta odstopanja od meril izkoristilo le malo držav članic, poročevalec predlaga, da Komisija 
zagotovi posebna navodila in pomembne informacije o merilih, uporabljenih v takih 
okoliščinah.  Zaradi negotovosti so države članice zadržane, saj delavcem nočejo vzbujati 
lažnega upanja ali izgubljati časa z nedopustnimi vlogami.

Da bi ESPG zagotovil resnično dodano vrednost, mora preseči zahteve, ki jih določajo 
nacionalne zakonodaje, kolektivne pogodbe itd.  To bo delavcem zagotovilo dodatne 
ugodnosti ter povečalo prepoznavnost in zakonitost sklada.  Kadar je to mogoče, naj države 
članice uporabijo sredstva ESPG za razvoj novih, inovativnih in dinamičnih pristopov k 
pomoči delavcem pri ponovni zaposlitvi.

Vmesna ocena ESPG je izpostavila, da zagotovitev prilagojenega in okrepljenega svežnja 
ukrepov predstavlja bistven dejavnik uspeha pri doseganju najboljših možnih učinkov in 
dodane vrednosti. To od samega začetka zahteva obvezno in redno posvetovanje z delavci ali 
njihovimi pooblaščenimi predstavniki. Poleg tega je treba zagotoviti določeno mero 
prilagodljivosti, kadar delavci želijo obiskovati tečaje, ki trajajo dve leti ali več. ESPG bi 
moral zagotoviti sredstva za kritje stroškov dvoletnega izobraževanja, kadar delavci začnejo 
obiskovati tečaj na začetku naslednjega razpoložljivega semestra, ki pa se ne sme začeti 
kasneje kot eno leto po datumu prve predložitve zahtevka države članice.

Najvišji predlagani znesek za 7-letno obdobje (2014–2020) je 3 milijarde EUR, največji letni 
znesek črpanja pa 429 milijonov EUR. V obrazložitvenem memorandumu je bila za 
kmetijstvo predlagana zgornja meja 2,5 milijarde EUR, vendar pa je to le zgornja meja in ne 
fiksni znesek. Zneski, plačani vsem upravičencem, bodo v celoti odvisni od števila zahtevkov 
v določenem letu. Odvisni bodo tudi od največjega letnega zneska črpanja in zahteve, da mora 
biti vsako leto prvega septembra na voljo najmanj četrtina najvišjega letnega zneska ESPG, da 
se zadostijo potrebe do konca leta. Komisija bi morala dodatno pojasniti, kako bodo sredstva 
razporejena v primeru, da vloge za sredstva iz sklada presegajo največji letni znesek črpanja 
ali da vloga za pomoč iz sklada pred prvim septembrom tekočega leta predvideva, da bodo do 
tega datuma porabljena vsa dodeljena sredstva.
Predlog vključuje delavce, zaposlene za določen čas, delavce, zaposlene prek agencij za 
zagotavljanje začasnega dela, lastnike-menedžerje mikro, malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlene delavce (vključno s kmeti) in vse člane gospodinjstva, dejavne v podjetju.
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Pomembno je, da se z vsemi delavci ravna pravično in da se jim zagotovi dostop do sredstev 
ESPG pod enakimi pogoji, zato predlog o uvedbi delegiranih aktov za vključitev kmetov ni 
primeren način ukrepanja.

Z vidika kmetijstva so predlagani zneski povsem neprimerni, saj z njimi ne bi mogli 
nadomestiti trgovinskih sporazumov. Glede na podrobno presojo vplivov, ki jo je pripravil 
GD AGRI, bi najbolj velikopotezna večstranska pogajanja o liberalizaciji z vsemi članicami 
STO pomenila izgubo za kmete v višini 7,75 milijard EUR. Tudi če bi ta znesek zmanjšali za 
50 %, razpoložljiva sredstva iz ESPG še vedno ne bi zadostovala. Glede na to, da se 
predlagano obdobje, v katerem lahko kmetje dostopijo do sklada, začne s parafiranjem 
sporazuma in konča tri leta po njegovi popolni izpolnitvi, to omejuje zneske za posamezne 
trgovinske sporazume. Skupaj z dejstvom, da je letni znesek črpanja omejen na 429 milijonov 
EUR in da ni jasno, kakšni zneski bodo na razpolago, to še bolj izpostavlja težavo, da sredstva 
ESPG ne zadostujejo za pokritje dejanskih napovedanih izgub v kmetijskem sektorju.
Poročevalec meni, da so bili kmetje vključeni pod delegirane akte samo zato, da bi se
Komisija zaščitila in da bi lažje sklenili trgovinski sporazum, ki je za kmetijstvo 
nesprejemljiv. Če bo takšen sporazum podpisan, bo morala EU vzpostaviti ločen in prilagojen 
instrument z ustreznim proračunom. Drugačni ukrepi bi močno škodovali kmetijskemu 
sektorju.

EU mora ponovno spodbuditi rast s programom za dinamično ustvarjanje delovnih mest, saj 
bo v nasprotnem primeru prišlo do okrevanja brez ustvarjanja delovnih mest. ESPG lahko 
pomaga doseči te cilje preko pomoči odpuščenim delavcem pri iskanju zaposlitve, pri 
izpopolnjevanju/prekvalifikaciji ali samozaposlitvi v skladu s strategijo 2020. Ocena sklada je 
pokazala stopnjo ponovne zaposlitve v višini 48,1 %; pri čemer se je v večini primerov ta 
stopnja srednjeročno povečala. Pokazala je tudi, da je ESPG pomagal nekaterim skupinam 
delavcev, ki so imeli najmanj možnosti za ponovno zaposlitev. Poleg tega ocena priča o tem, 
da je veliko upravičencev postalo bolj samozavestnih, da so obnovili in izboljšali svoje 
veščine za iskanje dela ter druga znanja in sposobnosti, povečala pa se je tudi njihova 
zaposljivost, čeprav nekateri niso bili uspešni pri iskanju zaposlitve. Iz ocene je razvidno tudi, 
da naj bi ukrepi sofinanciranja iz ESPG pomagali preprečevati slabšanje stanja brezposelnosti.
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MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI 

Pervenche Berès
predsednica
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji za obdobje 2014–2020 
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Spoštovana gospa predsednica

V pismu z dne 30. avgusta 2012 ste Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 37 Poslovnika 
prosili, naj poda mnenje o primernosti črtanja členov 42 in 43 PDEU iz pravne podlage 
predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev 
globalizaciji za obdobje 2014–2020, kakor je v tozadevnem predlogu spremembe v svojem 
osnutku poročila predlagal odbor EMPL.

Komisija je predlog uredbe o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji za obdobje 
2014–2020 (COM(2011)0608) predstavila na podlagi člena 175 PDEU ter členov 42 in 43 ter 
ga posredovala Parlamentu po rednem zakonodajnem postopku.

Pravna služba Parlamenta je v sporočilu z dne 13. septembra ugotovila, da bi moral biti 
pravna podlaga predloga člen 175 PDEU, če bi bili predlogi sprememb, podani v osnutku 
poročila, sprejeti.

Odbor za pravne zadeve je na seji 18. septembra 2012 preučil vašo prošnjo in odločil, da 
preloži obravnavo pravne podlage do glasovanja v odboru EMPL, da bi lahko bolje ocenil, ali 
se sprememba pravne podlage ujema z vsebino poročila. Odbor EMPL je o predlogu glasoval 
na seji 6. novembra 2012 in pravno podlago spremenil v skladu s predlogom poročevalke, 
zato vam lahko sedaj posredujem mnenje Odbora za pravne zadeve, ki je bilo sprejeto na seji 
27. novembra 2012.

Ozadje

1. Predlog

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil prvotno vzpostavljen za obdobje 
2007–20131 z namenom, da bi Unija dobila instrument za zagotovitev posebne, enkratne 
podpore delavcem, ki postanejo presežni zaradi velikih strukturnih sprememb, ki jih je 

                                               
1 Uredba (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega 
sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 406, 30.12.2006, str. 1).
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sprožila vse večja globalizacija proizvodnje in vzorcev trgovanja. ESPG je bil pregledan v 
luči finančne in ekonomske krize – za obdobje od 1. maja 2009 do 30. decembra 2011 – z 
namenom zagotovitve pomoči delavcem, ki so bili odpuščeni neposredno zaradi krize1. 
Komisija je predlagala2 podaljšanje tega kriznega odstopanja do 31. decembra 2013, tj. do 
konca obdobja izvajanja Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Komisija je zdaj posredovala ta predlog z namenom zagotoviti, da bo ESPG še naprej deloval 
kot krizni intervencijski instrument v obdobju 2014–2020 v skladu s temeljnimi načeli 
večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020. Poglavitni elementi predlagane uredbe 
ESPG so naslednji: vključitev dodatnih kategorij delavcev; vključitev kritja učinkov 
globalizacije in nepričakovanih kriz ter negativnih posledic novih trgovinskih sporazumov za 
kmete; večji poudarek na aktivnih ukrepih z uvedbo omejitev pomoči, upravičenih do 
podpore; zmanjšanje upravnih bremen s poenostavitvijo in skrajšanjem postopkov.

Kar zadeva kmete, predlagana uredba vsebuje posebne določbe, ki državam članicam 
omogočajo uporabo finančnih prispevkov za kmete, da jim pomagajo pri prilagajanju na nove 
tržne razmere, nastale kot posledica trgovinskega sporazuma, ki ga je sklenila EU, v obdobju 
od parafiranja tega sporazuma do datuma tri leta po uveljavitvi ukrepov za liberalizacijo, če ti 
ukrepi vodijo v bistveno povečanje uvoza v EU, ki nato povzroči bistveno znižanje cen na 
evropski, nacionalni ali regionalni ravni. Temu so namenjene številne določbe predloga, ki se 
nanašajo posebej na kmete, npr. kar zadeva področje uporabe (člen 2(c)), merila za pomoč 
(člen 4(3)), upravičene delavce (člen 6(c)), upravičene ukrepe (člen 7(1)), uporabo (člen 
8(2)(a)) ter upravičenost izdatkov (člen 14). Podrobna merila za pomoč določi Komisija z 
delegiranimi akti (člen 4(3), člen 24). Predlog določa, da mora biti finančno upravljanje 
podpore kmetom skladno s prihodnjo uredbo o financiranju, upravljanju in spremljanju 
skupne kmetijske politike (člen 23).

2. Poročilo, sprejeto v odboru EMPL 6. novembra 2012
Poročevalka odbora EMPL Marian Harkin je v poročilu predlagala spremembo predloga 
Komisije s črtanjem posebnih ukrepov za kmete. Kmetje naj bi sicer ostali v področju uporabe 
predlagane uredbe, vendar bi zanje veljale enake določbe kot za druge delavce. Predlagala je 
tudi črtanje členov 42 in 43 PDEU iz pravne podlage.

Odbor EMPL je sprejel ta predlog in v svojem poročilu predlagal črtanje člena 42 in 43 
PDEU iz pravne podlage. Črtal je vse omembe kmetov v besedilu, vključno z vsemi 
posebnimi določbami, ki se nanašajo nanje (gl. predloge sprememb 12, 13, 15, 16, 25, 26, 31, 
35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 59, 70, 84, 89, 93, 106 in 107). V celotnem poročilu so ti 
predlogi sprememb obrazloženi takole: „Kmetje so v to uredbo vključeni pod istimi pogoji kot 
vsi drugi presežni delavci.“

3. Zadevni pravni podlagi

a) Pravna podlaga predloga

                                               
1 Uredba (ES) št. 546/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 167, 29.6.2009, str. 26).
2 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi 
Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (COM(2011)0336), ki ga je Komisija predstavila 10. junija 2011.
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Predlog temelji na členu 175 PDEU ter členih 42 in 43 PDEU.

Člen 175 PDEU se glasi:

„Države članice vodijo in usklajujejo svojo gospodarsko politiko tako, da dosegajo tudi cilje, 
navedene v členu 174. Pri oblikovanju in izvajanju politik in dejavnosti Unije ter 
vzpostavljanju notranjega trga upoštevajo cilje iz člena 174, s čimer prispevajo k njihovemu 
uresničevanju. Unija podpira uresničevanje teh ciljev tudi z delovanjem v okviru strukturnih 
skladov (Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, Usmerjevalni oddelek; Evropski 
socialni sklad; Evropski sklad za regionalni razvoj), Evropske investicijske banke in drugih 
obstoječih finančnih instrumentov.

[...]

Če se izkaže, da so potrebne posebne dejavnosti zunaj skladov, in ne da bi posegali v ukrepe, 
sprejete v okviru drugih politik Unije, lahko Evropski parlament in Svet o teh dejavnostih 
odločata po rednem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim 
odborom in Odborom regij.“

Člen 174 PDEU, na katerega se nanaša člen 175 PDEU, se glasi:

„Da bi Unija pospešila svoj vsesplošni skladni razvoj, razvija in izvaja tiste svoje dejavnosti, 
ki vodijo h krepitvi njene ekonomske, socialne in teritorialne kohezije.

Unija si še posebno prizadeva zmanjšati neskladje med stopnjami razvitosti različnih regij in 
zaostalost regij z najbolj omejenimi možnostmi.

Med zadevnimi regijami se posebna pozornost namenja podeželju, območjem, ki jih je 
prizadela industrijska tranzicija, in regijam, ki so hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih 
naravnih ali demografskih razmer, kot so najsevernejše regije z zelo nizko gostoto 
prebivalstva, ter otoškim, čezmejnim in gorskim regijam.“

Člena 42 in 43 PDEU, ki sta prav tako del pravne podlage, kot jo predlaga Komisija, se 
glasita:

„Člen 42

Določbe iz poglavja o pravilih konkurence se uporabljajo za proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov in trgovino s kmetijskimi proizvodi le v obsegu, ki ga določita Evropski 
parlament in Svet v okviru člena 43(2), in v skladu s postopkom, določenim v istem odstavku, 
ob upoštevanju ciljev iz člena 39.

Svet lahko na predlog Komisije odobri dodelitev pomoči:
(a) za zaščito podjetij, ki so zaradi strukturnih ali naravnih razmer v slabšem položaju;
(b) v okviru programov gospodarskega razvoja.

Člen 43



RR\923267SL.doc 61/147 PE483.708v04-00

SL

1. Komisija da predloge za oblikovanje in uresničevanje skupne kmetijske politike, vključno z 
nadomestitvijo nacionalnih ureditev z eno od oblik skupne ureditve, predvidene v členu 40(1), 
ter za izvajanje ukrepov, podrobno opredeljenih v tem naslovu.

Ti predlogi upoštevajo soodvisnost kmetijskih vprašanj, obravnavanih v tem naslovu.

2. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z 
Ekonomsko-socialnim odborom določita skupne ureditve kmetijskih trgov iz člena 40(1) in 
druge določbe, potrebne za doseganje ciljev skupne kmetijske in ribiške politike.

3. Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe o določitvi cen, prelevmanov, pomoči in 
količinskih omejitev ter o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti. [...]“

b) Predlagana sprememba pravne podlage

Odbor EMPL je zahteval mnenje Odbora za pravne zadeve o primernosti črtanja členov 42 in 
43 PDEU iz pravne podlage, tako da bi v njej ostal le člen 175 PDEU.

Analiza

1. Načela, ki jih je uvedlo Sodišče
Nekatera načela v zvezi z izbiro pravne podlage so vidna iz sodne prakse Sodišča. Glede na 
posledice pri določitvi pravne podlage v smislu stvarne pristojnosti in postopka je izbira 
ustrezne pravne podlage ustavnega pomena1. Kot drugo mora vsaka institucija v skladu s 
členom 13(2) PEU delovati znotraj pristojnosti, ki so ji dodeljene s pogodbo2. Kot tretje iz 
sodne prakse Sodišča izhaja, da mora izbira pravne podlage ukrepa Skupnosti temeljiti na 
objektivnih dejstvih, ki jih je mogoče sodno preizkusiti, med temi pa sta zlasti cilj in vsebina 
ukrepa3. Kot zadnje, kar zadeva več pravnih podlag, če se pri pregledu ukrepa EU izkaže, da 
ima ta dvojni cilj ali ima dve sestavini, pri čemer je ena glavna ali prevladujoča, druga pa 
zgolj stranska, mora akt temeljiti samo na eni pravni podlagi, in sicer tisti, ki se zahteva za 
glavni ali prevladujoči cilj oziroma sestavino4. Po drugi strani pa mora ukrep temeljiti na 
ustreznih različnih določbah pogodbe, kadar ima hkrati več ciljev ali sestavin, ki so neločljivo 
povezane in med njimi nobena ni drugotnega ali posrednega pomena glede na druge5.

2. Cilji in vsebina uredbe, kot jih predlaga Komisija
Cilj predlagane uredbe je „ustanoviti Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za 
obdobje večletnega finančnega okvira od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020“ (člen 1(1)), 
katerega cilj je „prispevati h gospodarski rasti in zaposlovanju v Uniji z omogočanjem, da 

                                               
1 Mnenje 2/00 v zadevi Kartagenski protokol [2001], ZOdl., I-9713, odst. 5; zadeva C-370/07 Komisija proti 
Svetu [2009] ZOdl., I-8917, točke 46–49; mnenje 1/08 v zadevi Splošni sporazum o trgovini s storitvami [2009] 
ZOdl., I-11129, točka 110.
2 Zadeva C-403/05 Parlament proti Komisiji [2007], ZOdl., I-9045, točka 49, in navedena sodna praksa.
3 Glej najnovejšo zadevo C-411/06 Komisija proti Parlamentu in Svetu [2009], ZOdl., I-7585.
4 Zadeva C-42/97 Parlament proti Svetu [1999] ZOdl., I-868, odst. 39–40; zadeva C-36/98 Španija proti Svetu 
[2001], ZOdl., I-779, odst. 59; zadeva C-211/01 Komisija proti Svetu [2003], ZOdl., I-8913, odst.39.
5 Zadeva C-165/87, Komisija proti Svetu [1988], ECR 5545, odst. 11; Zadeva C-178/03, Komisija proti 
Evropskemu parlamentu in Svetu [2006], ZOdl., I-107, odst. 43–56.
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Unija izkaže solidarnost z delavci, ki so odpuščeni zaradi velikih strukturnih sprememb v 
svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, trgovinskih sporazumov, ki 
vplivajo na kmetijstvo, ali nepričakovane krize, in zagotovi finančno podporo za njihovo hitro 
ponovno vključitev na trg dela ali spremembo oz. prilagoditev njihove kmetijske dejavnosti“ 
(člen 1(2)).

Kar zadeva ukrepe v zvezi s kmeti, uvodna izjava 5 navaja, da „je treba področje uporabe 
ESPG razširiti, da se kmetom olajša prilagoditev novim tržnim razmeram, ki so nastale zaradi 
mednarodnih trgovinskih sporazumov v kmetijskem sektorju in privedle do sprememb ali 
večjih prilagoditev v kmetijskih dejavnostih prizadetih kmetov, da se jim pomaga postati 
konkurenčnejši, s strukturnega vidika, ali se jim olajša prehod na nekmetijske dejavnosti“. 
Uvodna izjava 8 vsebuje dodatna pojasnila glede vključitve kmetov v ta instrument.

Ukrepi, ki so predlagani za doseganje teh ciljev, zlasti specifični ukrepi v zvezi s kmeti, so 
opisani v zgornjem besedilu („Ozadje“ pod 1).

3. Pravna podlaga predloga Komisije
Komisija utemeljuje izbiro dvojne pravne podlage (člen 175 in člena 42 in 43 PDEU) na 
naslednji način: „Člen 175(3) Evropskemu parlamentu in Svetu omogoča ukrepanje v skladu 
z rednim zakonodajnim postopkom [...], če se izkaže, da so potrebni posebni ukrepi zunaj 
strukturnih skladov in skupne kmetijske politike [...]“. Nadalje pravi, da kar zadeva 
predlagane ukrepe v zvezi s kmeti, „pomoč ESPG lahko šteje za pomoč za kmetijske 
dejavnosti in kot ukrep, ki je sprejet v okviru izrecnega cilja kmetijske politike Unije“ in zato 
člena 42 in 43 služita kot ustrezna pravna podlaga za te ukrepe1.

Ukrepi, predlagani za podporo delavcem, so nedvomno ukrepi za krepitev ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, zlasti za odpravo specifičnih težav, ki ovirajo to kohezijo. 
Torej so tudi ukrepi, za katere je člen 175 PDEU ustrezna pravna podlaga.

Vendar pa pri ukrepih v kmetijskem sektorju ni mogoče prepoznati elementov za 
zmanjševanje neskladja med regijami ali zmanjševanje zaostalosti regij z najbolj omejenimi 
možnostmi (kot v členu 174(2) PDEU). V nasprotju s tem je ESPG, kar zadeva kmete, 
zasnovan kot solidarnostni in krizni instrument za zmanjšanje negativnega učinka novih 
trgovinskih sporazumov na specifične kmetijske dejavnosti. Člen 39(1) PDEU, ki opredeljuje 
cilje skupne kmetijske politike, v točki (c) omenja „stabilizirati trge“2 in člen 39(2) PDEU, ki 
govori o vidikih, ki se upoštevajo pri oblikovanju skupne kmetijske politike, navaja „posebno 
naravo kmetijske dejavnosti, ki je posledica socialne strukture kmetijstva ter strukturnih in 
naravnih neskladij med različnimi kmetijskimi regijami“3. 
                                               
1 COM(2011)0608, obrazložitveni memorandum, str. 8.
2 člen 39(1) PDEU:
„(1) Cilji skupne kmetijske politike so:
(a) povečati kmetijsko produktivnost s pospeševanjem tehničnega napredka in zagotavljanjem racionalnega 
razvoja kmetijske proizvodnje ter z optimalno uporabo proizvodnih dejavnikov, zlasti delovne sile;
(b) s tem zagotoviti primerno življenjsko raven kmetijske skupnosti, zlasti s povečanjem individualnega zaslužka 
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijstvom;
(c) stabilizirati trge;
(d) zagotoviti redno preskrbo;
(e) zagotoviti, da je preskrba potrošnikom dostopna po primernih cenah.“
3 Člen 39(2) PDEU:
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Člen 43(2) PDEU zagotavlja splošno pravno podlago za skupno kmetijsko politiko. Člen 42 
PDEU zadeva uporabo pravil konkurence in odobritev dodeljevanja državne pomoči.

Zato je videti, da bi predlog uredbe, ki ga je predložila Komisija, resnično moral temeljiti na 
členu 175(3) PDEU in členih 42 in 43(2) PDEU.

4. Spremembe k predlogu Komisije, predlagane v poročilu odbora EMPL
Odbor EMPL v poročilu, sprejetem 6. novembra 2012, iz predloga črta vse specifične cilje 
kmetijske politike. Merila in ukrepi, ki so v uredbi predlagani za delavce, ki niso kmeti, 
sodijo, kot je razloženo zgoraj, v okvir kohezijske politike. Če bi jih bilo mogoče uporabiti v 
kmetijskem sektorju, bi tudi v tem sektorju – kot v vseh drugih – bili namenjeni blaženju 
posledic sprememb v svetovnih trgovinskih vzorcih in nepričakovane krize. Upoštevajoč te 
pogoje bi lahko uredba temeljila le na členu 175 PDEU in ne bi bilo treba dodajati členov 42 
in 43(2) PDEU.

Priporočilo Odbora za pravne zadeve

Odbor za pravne zadeve je navedeno vprašanje obravnaval na seji 27. novembra 2012. Na tej 
seji je odbor soglasno, s 16 glasovi za, nič proti in enim vzdržanim glasom1, odločil, da se kot 
ustrezna pravna podlaga predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem 
skladu za prilagoditev globalizaciji (2014-2020) priporoči člen 175 PDEU.

S spoštovanjem

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
„(2) Pri oblikovanju skupne kmetijske politike in posebnih metod za njeno izvajanje se upošteva:
(a) posebna narava kmetijske dejavnosti, ki je posledica socialne strukture kmetijstva ter strukturnih in naravnih 
neskladij med različnimi kmetijskimi regijami;
(b) potreba, da se ustrezne prilagoditve izvedejo postopno;
(c) dejstvo, da je kmetijstvo v državah članicah sektor, ki je tesno povezan s celotnim gospodarstvom.“
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Raffaele Baldassarre (podpredsednik), Sebastian Valentin Bodu 
(podpredsednik), Françoise Castex (podpredsednik), Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle 
Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Alajos 
Mészáros, Angelika Niebler, Evelyn Regner (podpredsednica), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, 
Cecilia Wikström.
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MNENJE ODBORA ZA MEDNARODNO TRGOVINO

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Svet o Evropskem skladu za prilagoditev 
globalizaciji za obdobje 2014–2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Pripravljavec mnenja: Iuliu Winkler

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošne pripombe

Zakonodajni predlog je namenjen obnovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in 
vsebuje številne spremembe za izboljšanje njegove učinkovitosti.

Poročevalec podpira obstoj sklada in spodbuja njegov razvoj v okviru večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020, in sicer v obliki sklada, ki dopolnjuje nacionalne in regionalne 
politike zaposlovanja ter druge sklade EU.

Krepitev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji je še toliko bolj pomembna, ker je 
gospodarstvo EU zelo odprto in tako izpostavljeno zunanjim šokom. EU tudi prek Evropskega 
sklada za prilagoditev globalizaciji priznava, da so naložbe in liberalizacija trgovine 
globalizirale trg dela in da lahko takšna odprtost povzroči socialne stroške v nekaterih regijah 
in sektorjih, kljub splošnim koristim za gospodarstvo EU.

Prvič, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji bi se moral oblikovati iz razlogov, 
povezanih z učinkovitostjo in nepristranskostjo. Delavci, na katere vplivajo spremembe na 
področju trgovine, se težje ponovno zaposlijo in z novo zaposlitvijo utrpijo večje izgube 
dohodka. Prav tako je zelo verjetno, da imajo ti delavci poklicne veščine, ki so specifične za 
poklice in industrije, po katerih je vse manj povpraševanja. 

Drugič, menjalni sektor, na katerega je vplivalo odprtje trgovanja, se je razširil, ker je zaradi 
inovacij in tehnologije dobavna veriga blaga in storitev vedno bolj mednarodna. Zato bi bilo 
treba Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji oblikovati tako, da nobena dejavnost ni 
izključena iz upravičenosti do pridobitev sredstev iz sklada.
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Tretjič, EU potrebuje orodje za prilagajanje učinkom trgovinskih sporazumov na trg dela EU 
sorazmerno z njeno izključno pristojnostjo za sklepanje mednarodnih trgovinskih 
sporazumov. To ni samo vprašanje enakih možnosti, temveč tudi politične ekonomije. Od 
državljanov EU se ne more pričakovati, da bodo podpirali odprtost trgovine, če EU ni zmožna 
poskrbeti za delavce, ki so zaradi odprtja trga za proizvajalce blaga in storitev iz tretjih držav 
izgubili delovno mesto. 

Predlog spremembe izrecno nakazuje povezavo med Evropskim skladom za prilagoditev 
globalizaciji in učinki mednarodnih trgovinskih sporazumov, pri čemer priznava, da bi lahko 
prihodnji dvostranski trgovinski sporazumi ali večstranski dogovor v okviru STO vplivali na 
kmete. Vendar delavci, zaposleni v nekmetijskih dejavnostih, ne bi smeli biti izključeni kot 
upravičenci, če lahko dokažejo, da so bili premeščeni v drugo delovno aktivnost zaradi 
učinkov mednarodnih trgovinskih sporazumov.

Poleg tega poročevalec predlaga, da Evropski parlament da svoje soglasje k mednarodnim 
trgovinskim sporazumom (kot je na primer sporazum med EU in državami Mercosurja ali 
sporazum o prosti trgovini med EU in Indijo), po tem ko se je prepričal, da bo Evropski sklad 
za prilagoditev globalizaciji, zlasti z vidika dodelitve proračunskih sredstev, zmožen reševati 
njihov učinek na evropsko delovno silo.

Podrobna analiza predloga

Poročevalec se strinja s spremembami, katerih namen je ohranitev predlogov sprememb iz 
leta 2009, ki so nastali na podlagi krize, zlasti zmanjšanje praga presežnih delavcev za 
upravičenost in povečanje maksimalne stopnje sofinanciranja iz Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji. 

Ohranitev ločevanja med Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji in Evropskim 
socialnim skladom je prav tako pomembna, saj je namen skladov povsem različen.

Razširitev upravičenosti do sredstev iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na 
mala in srednja podjetja, samostojne podjetnike in kmete je dobrodošel korak. Do sedaj so bili 
dejansko izključeni iz kroga potencialnih upravičencev sklada. Razširitev upravičenosti na 
delavce z nestandardnimi pogodbami o zaposlitvi kaže, da ima Evropski sklad za prilagoditev
globalizaciji v svoji sedanji obliki prestroge pogoje, da bi bil lahko učinkovit.

Pa vendar predlog v bistvu ne zadeva dejanske težave Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji: v povprečju od dneva vloge do dneva plačila preteče 11 mesecev. Komisija je na 
podlagi pospešitve upravnih postopkov v zvezi z dokumenti, plačili in mednarodnimi 
sporazumi določila referenčno obdobje 8 mesecev. Vendar bo proračunski postopek (v skladu 
s katerim morata oba proračunska organa, Svet in Parlament, odobriti vsako vlogo za 
pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji) še naprej oviral hitrejši 
postopek. 

Poročevalec podpira, da Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji sofinancira izbrane 
programe. Kadarkoli je to mogoče, bi morali na podlagi teh programov doseči, da 
usposabljanje olajša pridobitev zaposlitev v novih sektorjih, ki imajo dejansko korist od 
odprtosti EU.
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Predlog Komisije v zvezi s proračunom določa sedanji prag letnih proračunskih odobritev za 
prevzem obveznosti v višini 429 milijonov EUR, kar znaša 3 milijarde EUR v sedmih letih. 
Predlog določa maksimalno porabo za kmete v višini 2,5 milijarde EUR v istem obdobju. 
Četudi se sedanja finančna sredstva v veliki meri premalo uporabljajo, bo verjetno razširitev 
upravičenosti do sredstev iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji povečala število 
vlog in bo zato treba revidirati zgornjo mejo, zlasti če bo trgovinska politika EU ustvarila 
številne trgovinske sporazume, ki vplivajo na zaposlovanje delovne sile EU.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Evropski svet je 26. marca 2010 odobril 
predlog Komisije, da začne z novo 
strategijo, Evropa 2020. Ena od treh 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020 je 
vključujoča rast s krepitvijo vloge in 
položaja ljudi z omogočanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, vlaganjem v 
spretnosti, zmanjševanjem revščine in 
posodabljanjem trga dela, z usposabljanjem 
in uveljavljanjem sistemov socialnega 
varstva, da bi se ljudje lažje prilagajali 
spremembam in jih obvladovali ter da bi 
bila družba bolj povezana.

(1) Evropski svet je 26. marca 2010 odobril 
predlog Komisije, da začne z novo 
strategijo, Evropa 2020. Ena od treh 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020 je 
vključujoča rast s krepitvijo vloge in 
položaja ljudi z omogočanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, vlaganjem v 
spretnosti, zmanjševanjem revščine in 
posodabljanjem trga dela, z usposabljanjem 
in uveljavljanjem sistemov socialnega 
varstva, da bi se ljudje lažje pripravili na 
spremembe in jih obvladovali ter da bi bila 
družba bolj povezana in ne bi nikogar 
izključevala.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V skladu s sporočilom o „Proračunu za 
strategijo Evropa 2020“ je treba področje 
uporabe ESPG razširiti, da se kmetom 
olajša prilagoditev novim tržnim 

(5) V skladu s sporočilom o „Proračunu za 
strategijo Evropa 2020“ bi bilo treba 
področje uporabe ESPG razširiti, da se 
kmetom olajša prilagoditev novim tržnim 
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razmeram, ki so nastale zaradi 
mednarodnih trgovinskih sporazumov v 
kmetijskem sektorju in privedle do 
sprememb ali večjih prilagoditev v 
kmetijskih dejavnostih prizadetih kmetov, 
da se jim pomaga postati konkurenčnejši, s 
strukturnega vidika, ali se jim olajša 
prehod na nekmetijske dejavnosti.

razmeram, ki so nastale zaradi 
mednarodnih trgovinskih sporazumov v 
kmetijskem sektorju in privedle do 
sprememb ali večjih prilagoditev v 
kmetijskih dejavnostih prizadetih kmetov, 
da se jim pomaga postati konkurenčnejši, s 
strukturnega vidika, ali se jim olajša 
prehod na nekmetijske dejavnosti. Uredba 
bi morala priznati, da se to načelo lahko 
razširi na vse delavce, ki so izgubili 
delovno mesto zaradi mednarodnih 
trgovinskih sporazumov, vključno s kmeti.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kar zadeva kmete, mora področje 
uporabe ESPG vključevati upravičence, ki 
so jih prizadeli dvostranski sporazumi, ki 
jih je Unija sklenila v skladu s členom 
XXIV Splošnega sporazuma o tarifah in 
trgovini, ali večstranski sporazumi, 
sklenjeni s Svetovno trgovinsko 
organizacijo. To zajema kmete, ki 
spremenijo ali prilagodijo svoje prejšnje 
kmetijske dejavnosti med obdobjem, ki se 
začne s parafiranjem takih trgovinskih 
sporazumov in konča tri leta po njihovem 
polnem izvajanju.

(8) Kar zadeva delavce, na katere vplivajo 
mednarodni trgovinski sporazumi, bi 
moralo področje uporabe ESPG 
vključevati upravičence, ki so jih prizadeli 
dvostranski sporazumi, ki jih je Unija 
sklenila v skladu s členom XXIV 
Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini, 
ali večstranski sporazumi, sklenjeni s 
Svetovno trgovinsko organizacijo. To 
zajema kmete in druge delavce, na katere 
vplivajo spremembe na področju trgovine, 
ki spremenijo ali prilagodijo svoje prejšnje 
kmetijske dejavnosti med obdobjem, ki se 
začne s parafiranjem takih trgovinskih 
sporazumov in konča tri leta po njihovem 
polnem izvajanju.

Obrazložitev

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji bi moral postati simetrično orodje EU za 
zaposlovanje, da se na splošno odpravijo učinki trgovinskih sporazumov. Trgovinski 
sporazumi vplivajo tudi na industrijska in storitvena podjetja.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pri oblikovanju usklajenega svežnja 
politike aktivnih ukrepov na trgu dela 
morajo države članice dati prednost 
ukrepom, ki bodo znatno prispevali k 
zaposljivosti odpuščenih delavcev. Države 
članice si morajo prizadevati za ponovno 
vključitev na trg dela ali v nove dejavnosti 
vsaj 50 % prizadetih delavcev v 12 
mesecih od datuma vloge.

(10) Pri oblikovanju usklajenega svežnja 
politike aktivnih ukrepov na trgu dela bi 
morale države članice dati prednost 
ukrepom, ki bodo privedli do ponovne 
zaposlitve odpuščenih delavcev. Države 
članice bi si morale prizadevati za ponovno 
vključitev na trg dela ali v nove dejavnosti 
vsaj 50 % prizadetih delavcev v 12 
mesecih od datuma vloge.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Finančni prispevki iz ESPG v skladu z 
načelom dobrega finančnega poslovodenja 
ne smejo nadomestiti podpornih ukrepov, 
ki so odpuščenim delavcem na voljo v 
okviru strukturnih skladov Unije ali drugih 
politik ali programov Unije.

(12) Finančni prispevki iz ESPG v skladu z 
načelom dobrega finančnega poslovodenja 
ne bi smeli nadomestiti podpornih ukrepov, 
ki so odpuščenim delavcem na voljo v 
okviru strukturnih skladov Unije ali drugih 
politik ali programov Unije, zlasti 
Evropskega socialnega sklada ali skupne 
kmetijske politike.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Za premagovanje negativnih učinkov 
globalizacije bi bilo treba ustvariti tudi 
stalna delovna mesta po vsej Uniji s 
pristno strategijo za obnovitev proizvodnje 
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v Uniji, ki vključuje pošteno konkurenco z 
večjimi državami v vzponu in trdno 
politiko podpore rasti. Spodbujanje 
socialnega dialoga, izboljšanje kakovosti 
blaga za široko porabo in informacij za 
potrošnike, povečanje raziskav in inovacij, 
vzpostavitev novih javnih in zasebnih 
orodij za financiranje gospodarstva ter 
razvoj malih in srednjih podjetij so orodja, 
ki bodo učinkovita pri krepitvi 
proizvodnih zmogljivosti Unije.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ESPG je prispevati h gospodarski rasti 
in zaposlovanju v Uniji z omogočanjem, da 
Unija izkaže solidarnost z delavci, ki so 
odpuščeni zaradi velikih strukturnih 
sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, 
ki so posledica globalizacije, trgovinskih 
sporazumov, ki vplivajo na kmetijstvo, ali
nepričakovane krize, in zagotovi finančno 
podporo za njihovo hitro ponovno 
vključitev na trg dela ali spremembo oz. 
prilagoditev njihove kmetijske dejavnosti.

2. Cilj ESPG je prispevati h gospodarski 
rasti in zaposlovanju v Uniji z 
omogočanjem, da Unija izkaže solidarnost 
z delavci, ki so odpuščeni zaradi velikih 
strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ki so posledica 
globalizacije, trgovinskih sporazumov, ki
močno vplivajo na gospodarske sektorje 
Unije, zlasti kmetijstvo, ali finančne in 
gospodarske krize, in zagotovi finančno 
podporo za njihovo hitro ponovno 
vključitev na trg dela ali spremembo oz. 
prilagoditev njihove dejavnosti.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji zagotavlja, da ima Unija, ki 
ima izključno pristojnost na področju 
skupne trgovinske politike, tudi svoje 
ustrezno orodje za prilagajanje, s katerim 
lahko uravnava morebitne izgube, 



PE483.708v04-00 70/147 RR\923267SL.doc

SL

povzročene z mednarodnimi trgovinskimi 
sporazumi, o katerih se pogaja.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ukrepov, upravičenih do finančnih 
prispevkov iz Sklada v skladu s členom 
2(a) in (b), je zagotoviti, da najmanj 50 % 
delavcev, ki sodelujejo v teh ukrepih,
najde redno zaposlitev v enem letu od 
datuma vloge.

3. Cilj ukrepov, upravičenih do finančnih 
prispevkov iz Sklada v skladu s členom 
2(a) in (b), je zagotoviti, da najmanj 50 % 
delavcev, ki sodelujejo v teh ukrepih,
vstopi na trg dela v enem letu od datuma 
vloge. Ta cilj bi moral biti ponovno 
ovrednoten kot del vmesnega pregleda te 
uredbe.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) delavce, ki so odpuščeni zaradi velikih
strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ki so posledica 
globalizacije in se pokažejo zlasti kot
bistveno povečanje uvoza v Unijo, hiter 
upad tržnega deleža Unije v zadevnem 
sektorju ali preselitev dejavnosti v države, 
ki niso članice EU, kadar imajo ta 
odpuščanja pomemben negativen učinek na 
lokalno, regionalno ali nacionalno 
gospodarstvo;

(a) delavce, ki so odpuščeni zaradi velikih 
sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, 
ki so posledica globalizacije in se pokažejo 
zlasti kot veliki premiki v izvozno-uvozni 
strukturi blaga ali storitev Unije, hiter 
upad tržnega deleža Unije v zadevnem 
sektorju ali preselitev dejavnosti v države, 
ki niso članice EU, kadar imajo ta 
odpuščanja pomemben negativen učinek na 
lokalno, regionalno ali nacionalno 
gospodarstvo;

Obrazložitev

Vse velike spremembe, ki jih je povzročilo odprtje trgovine, bi bilo treba vključiti, četudi je 
upad počasen.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) delavce, ki spremenijo ali prilagodijo 
svoje prejšnje kmetijske dejavnosti v 
obdobju, ki se začne, ko Unija parafira 
trgovinski sporazum, ki vsebuje ukrepe za 
liberalizacijo trgovine za zadevni kmetijski 
sektor, in se konča tri leta po polnem 
izvajanju teh ukrepov, pod pogojem, da ti 
trgovinski ukrepi vplivajo na bistveno 
povečanje uvoza v Unijo enega ali več 
kmetijskih proizvodov, ki ga spremlja 
znatno znižanje cen takih proizvodov na 
ravni Unije ali, kjer je to ustrezno, na 
nacionalni ali regionalni ravni.

(c) delavce, vključno s kmeti, ki 
spremenijo ali prilagodijo svoje prejšnje 
dejavnosti ali se preselijo v drug sektor 
dela v obdobju, ki se začne, ko Unija 
parafira trgovinski sporazum, ki vsebuje 
ukrepe za liberalizacijo trgovine za zadevni 
kmetijski sektor, in se konča tri leta po 
polnem izvajanju teh ukrepov, pod 
pogojem, da ti trgovinski ukrepi vplivajo 
na bistveno povečanje uvoza v Unijo enega 
ali več kmetijskih proizvodov, ki ga 
spremlja znatno znižanje cen takih 
proizvodov na ravni Unije ali, kjer je to 
ustrezno, na nacionalni ali regionalni ravni.

Obrazložitev
Člen bi moral vključevati druge vrste dejavnosti, na katere vplivajo mednarodni trgovinski 
sporazumi. Predvideti bi moral, da morajo številni delavci, ki so izgubili delovno mesto, 
radikalno spremeniti svoje dejavnosti, potem ko so izgubili delovno mesto zaradi odprtja 
trgovine.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „delavec“ pomeni lastnike-menedžerje 
mikro, malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlene delavce (vključno s kmeti) 
in vse člane gospodinjstva, dejavne v 
podjetju, pod pogojem, če gre za kmete, da 
so imeli proizvodnjo, ki jo je prizadel 
zadevni trgovinski sporazum, še pred 
izvedbo ukrepov za določen sektor.

(d) „delavec“ pomeni lastnike-menedžerje 
mikro, malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlene delavce (vključno s kmeti) 
in vse člane gospodinjstva, ki so navedli, 
da so dejavni v podjetju, pod pogojem, če 
gre za kmete, da so imeli proizvodnjo, ki jo 
je prizadel zadevni trgovinski sporazum, še 
pred izvedbo ukrepov za določen sektor.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Na majhnih trgih dela ali v izrednih 
okoliščinah, ki jih država članica prosilka 
ustrezno utemelji, je lahko vloga za 
finančni prispevek na podlagi tega člena 
sprejemljiva, tudi če pogoji iz točk (a) ali
(b) odstavka 1 niso v celoti izpolnjeni, ko 
odpuščanja delavcev resno vplivajo na 
zaposlenost in lokalno gospodarstvo.
Država članica navede, katero od meril za 
pomoč iz točk (a) in (b) odstavka 1 ni v 
celoti izpolnjeno.

2. Na majhnih trgih dela ali v izrednih 
okoliščinah, zlasti kar zadeva kolektivne 
vloge, ki vključujejo mala in srednja 
podjetja, ki jih država članica prosilka 
ustrezno utemelji, je lahko vloga za 
finančni prispevek na podlagi tega člena 
sprejemljiva, tudi če pogoji iz točk (a) ali
(b) odstavka 1 niso v celoti izpolnjeni, ko 
odpuščanja delavcev resno vplivajo na 
zaposlenost in lokalno gospodarstvo.
Država članica navede, katero od meril za 
pomoč iz točk (a) in (b) odstavka 1 ni v 
celoti izpolnjeno.

Obrazložitev

Te spremembe so potrebne za ohranitev skladnosti s točko c člena 2.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kar zadeva kmete, Komisija po tem, ko 
je bil trgovinski sporazum parafiran in ko 
na podlagi njej dostopnih informacij, 
podatkov in analiz meni, da bi bili lahko 
pogoji za podporo v skladu s členom 2(c) 
izpolnjeni za večje število kmetov, sprejme 
delegirane akte v skladu s členom 24 o 
določitvi upravičenih sektorjev ali 
proizvodov, po potrebi z opredelitvijo 
prizadetega geografskega območja, 
največjega zneska morebitne podpore na 
ravni Unije, referenčnih obdobij in pogojev 
za upravičenost za kmete ter datumov za 
upravičenost za odhodke, kot tudi roka, do 
katerega je treba predložiti vloge, in po 

3. Kar zadeva delavce, na katere vplivajo 
spremembe na področju trgovine, 
vključno s kmeti, kjer je to ustrezno,
Komisija po tem, ko je bil trgovinski 
sporazum parafiran in ko na podlagi njej 
dostopnih informacij, podatkov in analiz 
meni, da bi bili lahko pogoji za podporo v 
skladu s členom 2(c) izpolnjeni za večje 
število delavcev, na katere vplivajo 
spremembe na področju trgovine, 
vključno s kmeti, kjer je to ustrezno,
sprejme delegirane akte v skladu s členom 
24 o določitvi upravičenih sektorjev ali 
proizvodov, po potrebi z opredelitvijo 
prizadetega geografskega območja, 
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potrebi vsebine teh vlog v skladu s členom 
8(2).

največjega zneska morebitne podpore na 
ravni Unije, referenčnih obdobij in pogojev 
za upravičenost za delavce, na katere 
vplivajo spremembe na področju trgovine, 
vključno s kmeti, kjer je to ustrezno, ter 
datumov za upravičenost za odhodke, kot 
tudi roka, do katerega je treba predložiti 
vloge, in po potrebi vsebine teh vlog v 
skladu s členom 8(2).

Obrazložitev

Te spremembe so potrebne za ohranitev skladnosti s točko c člena 2.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kmetje, ki spremenijo ali prilagodijo 
svoje prejšnje kmetijske dejavnosti po tem, 
ko Unija parafira trgovinski sporazum iz 
delegiranega akta, sprejetega v skladu s 
členom 4(3).

(c) delavci, na katere vplivajo spremembe 
na področju trgovine, vključno s kmeti, 
kjer je to ustrezno, ki spremenijo ali 
prilagodijo svoje prejšnje kmetijske 
dejavnosti po tem, ko Unija parafira 
trgovinski sporazum iz delegiranega akta, 
sprejetega v skladu s členom 4(3).

Obrazložitev

Te spremembe so potrebne za ohranitev skladnosti s točko c člena 2.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni prispevek se lahko izplača za 
aktivne ukrepe na trgu dela, ki so del 
usklajenega svežnja prilagojenih storitev, 
namenjenih za olajšanje ponovne 
vključitve odpuščenih delavcev na trg dela 
ali v samozaposlitev ali, v primeru kmetov, 

1. Finančni prispevek se lahko izplača za 
aktivne ukrepe na trgu dela, ki so del 
usklajenega svežnja prilagojenih storitev, 
namenjenih za olajšanje ponovne 
vključitve odpuščenih delavcev na trg dela 
ali v samozaposlitev ali, v primeru
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za spremembo ali prilagoditev njihovih 
prejšnjih dejavnosti. Usklajeni sveženj 
prilagojenih storitev lahko vključuje zlasti:

delavcev, na katere vplivajo spremembe 
na področju trgovine, vključno s kmeti, 
kjer je to ustrezno, za spremembo ali 
prilagoditev njihovih prejšnjih dejavnosti, 
po možnosti olajšanje prehoda na rastoče 
dejavnosti, ki imajo koristi od 
liberalizacije trgovine. Usklajeni sveženj 
prilagojenih storitev lahko vključuje zlasti:

Obrazložitev

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji bi moral upoštevati, da so najbolj učinkoviti 
izbrani programi tisti, ki podpirajo in usposabljajo delovno silo za prehod iz sektorja, ki 
upada, v rastoče gospodarske dejavnosti.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pomoč pri iskanju zaposlitve, poklicno 
svetovanje, svetovalne storitve, 
mentorstvo, pomoč pri iskanju 
nadomestne zaposlitve, spodbujanje 
podjetništva, pomoč za samozaposlitev in 
novo podjetje ali za spremembo ali 
prilagoditev dejavnosti (vključno z 
naložbami v stalna sredstva), dejavnosti 
sodelovanja, usposabljanje in 
preusposabljanje po meri, vključno s 
spretnostmi s področja informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, in 
certificiranjem pridobljenih izkušenj;

(a) usposabljanje in preusposabljanje po 
meri, vključno z znanji in spretnostmi s 
področja informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij in 
certificiranjem pridobljenih izkušenj,
pomoč pri iskanju zaposlitve, ukrepi za 
ustvarjanje delovnih mest, poklicno 
svetovanje, svetovalne storitve, 
mentorstvo, spodbujanje podjetništva, 
pomoč za samozaposlitev in novo podjetje 
ali za spremembo ali prilagoditev 
dejavnosti (vključno z naložbami v stalna 
sredstva), dejavnosti sodelovanja;

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) posebne časovno omejene ukrepe, kot 
so pomoči za iskanje zaposlitve, spodbude 
za zaposlovanje, namenjene delodajalcem, 
pomoči za mobilnost, dnevnice ali pomoči 

(b) posebne časovno omejene ukrepe, 
spodbude za zaposlovanje, namenjene 
delodajalcem, pomoči za mobilnost, 
dnevnice ali pomoči za usposabljanje
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za usposabljanje (vključno s pomočmi za 
negovalce ali storitvami nadomeščanja na 
kmetijah), vsi pa so omejeni na čas trajanja 
dejavnega, ustrezno dokumentiranega,
iskanja dela ali dejavnosti vseživljenjskega 
izobraževanja ali usposabljanja;

(vključno s pomočmi za negovalce ali 
storitvami nadomeščanja na kmetijah), vsi 
pa so omejeni na čas trajanja dejavnega, 
ustrezno dokumentiranega iskanja dela ali 
dejavnosti vseživljenjskega izobraževanja 
ali usposabljanja;

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ukrepe, s katerimi se spodbuja zlasti 
prikrajšane ali starejše delavce, da ostanejo 
na trgu dela ali se nanj vrnejo.

(c) ukrepe, s katerimi se spodbuja zlasti 
prikrajšane ali starejše delavce, da se 
vrnejo na trg dela.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica vloži popolno vlogo pri 
Komisiji v obdobju 12 tednov od datuma, 
ko so izpolnjena merila iz člena 4(1) ali
(2), ali po potrebi pred rokom, ki ga določi 
Komisija v skladu s členom 4(3). Država 
članica prosilka v izjemnih in primerno 
utemeljenih okoliščinah predloži dodatne 
informacije v šestih mesecih od datuma 
vloge, Komisija pa potem oceni vlogo na 
osnovi razpoložljivih informacij. Komisija 
dokonča svojo oceno vloge v dvanajstih
tednih od datuma prejema popolne vloge 
ali (v primeru nepopolne vloge) šestih 
mesecih po datumu prvotne vloge, odvisno 
od tega, kar se prej izpolni.

1. Država članica vloži popolno vlogo pri 
Komisiji v obdobju 12 tednov od datuma, 
ko so izpolnjena merila iz člena 4(1) ali
(2), ali po potrebi pred rokom, ki ga določi 
Komisija v skladu s členom 4(3). Država 
članica prosilka v izjemnih in primerno 
utemeljenih okoliščinah predloži dodatne 
informacije v šestih mesecih od datuma 
vloge, Komisija pa potem oceni vlogo na 
osnovi razpoložljivih informacij. Komisija 
dokonča svojo oceno vloge v osmih tednih 
od datuma prejema popolne vloge ali (v 
primeru nepopolne vloge) v šestih mesecih 
po datumu prvotne vloge, odvisno od tega, 
kar se prej izpolni. Pri obravnavi vlog 
Komisija zagotovi, da se sredstva 
Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji porabijo v korist vseh 
sektorjev, regij in držav članic, ki ta 
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sredstva najbolj potrebujejo.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obrazloženo analizo povezave med 
odpuščanji delavcev in velikimi 
strukturnimi spremembami v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ali resno motnjo v 
lokalnem, regionalnem ali nacionalnem 
gospodarstvu, nastalo zaradi nenadne in 
nepričakovane krize, ali novimi tržnimi 
razmerami v kmetijskem sektorju v državi 
članici, kakor jih je opredelila Komisija v 
skladu s členom 6(c), nastalimi zaradi 
učinkov trgovinskega sporazuma, ki ga je 
Evropska unija parafirala v skladu s 
členom XXIV Splošnega sporazuma o 
tarifah in trgovini, ali večstranskega 
sporazuma, parafiranega v okviru Svetovne 
trgovinske organizacije v skladu s členom 
2(c). Ta analiza temelji na statističnih in 
drugih informacijah na najustreznejši ravni, 
da se dokaže izpolnjevanje meril za pomoč 
iz člena 4;

(a) obrazloženo analizo povezave med 
odpuščanji delavcev in velikimi 
strukturnimi spremembami v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ali resno motnjo v 
lokalnem, regionalnem ali nacionalnem 
gospodarstvu, nastalo zaradi nenadne in 
nepričakovane krize, ali novimi tržnimi 
razmerami v katerem koli sektorju v državi 
članici, kakor jih je opredelila Komisija v 
skladu s členom 6(c), nastalimi zaradi 
učinkov trgovinskega sporazuma, ki ga je 
Evropska unija parafirala v skladu s 
členom XXIV Splošnega sporazuma o 
tarifah in trgovini, ali večstranskega 
sporazuma, parafiranega v okviru Svetovne 
trgovinske organizacije v skladu s členom 
2(c). Ta analiza temelji na statističnih in 
drugih informacijah na najustreznejši ravni, 
da se dokaže izpolnjevanje meril za pomoč 
iz člena 4;

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija zagotovi, da upravičenost do 
koriščenja sredstev iz Evropskega sklada 
za prilagoditev globalizaciji ne bo vplivala 
na upravičenost do sredstev iz katerega 
koli drugega sklada Unije, kot je ESS ali 
SKP za kmete.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija izvaja dejavnosti informiranja 
in komuniciranja o primerih ESPG in 
rezultatih.

3. Komisija izvaja dejavnosti informiranja 
in komuniciranja ter zagotovi, da so vse 
države, regije ali sektorji zaposlovanja 
Unije seznanjeni s temi možnostmi in 
letno poroča o porabi sredstev po državi in 
po sektorju.

Obrazložitev

Nekatere države članice sedaj ne uporabljajo v zadostni meri sredstev iz ESS. Poleg tega bo 
ESS sedaj koristil več sektorjem in upravičencem kot prej. 

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Glede na nujnost sprejetja odločitve, 
ki bo delavcem omogočila, da se čim prej 
vključijo v te programe, si institucije 
prizadevajo za čim krajše obdobje 
obravnave vlog.

Obrazložitev

Skladnost med trgovinsko politiko EU in njenim Evropskim skladom za prilagoditev 
globalizaciji narekuje, da se proračunska dodelitev za sklad pregleda pred vsakim 
sporazumom o prosti trgovini. Glede na sorazmernost se noben mednarodni trgovinski 
sporazum ne sme izvajati, ne da bi bile določbe Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji prilagojene uresničevanju njegovega cilja.
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Proračunsko upravljanje Evropskega 
sklada za prilagoditev globalizaciji 
upošteva prihodnje sporazume o prosti 
trgovini, ki bodo verjetno povzročili 
odpuščanje delavcev ali njihovo 
premestitev, kot je določeno v členu 1, ter 
po potrebi predlaga pregled te uredbe, da 
se zagotovi skladnost proračuna sklada in 
njegovih potreb. Soglasje k 
mednarodnemu sporazumu se lahko 
pogojuje z razpoložljivostjo sredstev 
Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji, ki delovni sili Unije 
omogoča prilagoditev učinkom tega 
sporazuma. 

Obrazložitev

Skladnost med trgovinsko politiko EU in njenim Evropskim skladom za prilagoditev 
globalizaciji narekuje, da se proračunska dodelitev za sklad pregleda pred vsakim 
sporazumom o prosti trgovini. Glede na sorazmernost se noben mednarodni trgovinski 
sporazum ne sme izvajati, ne da bi bile določbe Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji prilagojene uresničevanju njegovega cilja.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Te ocene vključujejo podatke o številu 
vlog in zajemajo uspešnost programov po 
državah in po sektorjih, da se oceni, ali 
Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji dosega ciljne upravičence.
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MNENJE ODBORA ZA PRORAČUN

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev 
globalizaciji za obdobje 2014–2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Pripravljavka mnenja: Alda Sousa

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije za novo uredbo o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (v 
nadaljevanju: ESPG) (2014-2020) v primerjavi z veljavno Uredbo (ES) št. 1927/20061

vsebuje nekatere dobrodošle spremembe, predvsem razširja področje uporabe uredbe na 
delavce s pogodbami za določen čas in odpuščene začasne delavce ter lastnike-menedžerje 
mikro, malih in srednjih podjetij ter samozaposlene delavce. Hkrati predlog otežuje upravljanje 
sklada ESPG in ne zagotavlja zadostne učinkovitosti in stabilnosti njegovega delovanja. Mnenje 
temelji na pristopu stroškovne učinkovitosti, in sicer poskuša izboljšati upravljanje sklada ESPG, 
da bi se omejena proračunska sredstva EU uporabila učinkoviteje in ustvarila več „evropske 
dodane vrednosti“. Namen predlogov sprememb v tem zakonodajnem mnenju je prvič, 
poenostaviti ESPG, drugič, iz njega narediti bolj privlačen in prednostni instrument v državah 
članicah, tretjič, izboljšati rezultate pri ponovnem zaposlovanju odpuščenih delavcev in četrtič, 
zagotoviti dovolj sredstev za usposabljanje odpuščenih delavcev ob upoštevanju posledic še 
trajajoče finančne krize in pritiskov globalizacije.

Področje uporabe

Uredba (ES) št. 1927/2006 se osredotoča na „delavce“ kot glavno kategorijo zaposlenih, ki so 
jo prizadele globalizacija, velike strukturne spremembe in nepredvidene krize. Predlog 
Komisije razširja področje uporabe ESPG, tako da ne vključuje samo delavcev s pogodbami za 
nedoločen in določen čas, samozaposlenih in (povsem upravičeno) lastnikov-menedžerjev 
mikro, malih in srednjih podjetij, temveč tudi kmete, ki so jih prizadeli mednarodni trgovinski 
sporazumi. Kar zadeva proračunske posledice, bo vključitev kmetov najbrž povzročila, da se bo 
ESPG spremenil iz instrumenta za prilaganje industrije v instrument za prilagajanje kmetijstva, 
saj bo do pet šestin skupnega financiranja namenjenih kmetijstvu. Kot je navedeno v 
                                               
1 UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
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obrazložitvenem memorandumu, bo ESPG še naprej deloval zunaj večletnega finančnega okvira, 
imel bo do 3 milijarde EUR sredstev (cene iz leta 2011), od tega do 2,5 milijarde EUR za 
podporo kmetijstvu. Vključitev kmetijstva bo upravljanje sklada otežilo (vključen bo GD AGRI 
skupaj z GD EMPL, sprejeti bo treba nove delegirane akte za vsak mednarodni trgovinski 
sporazum itd.), preusmerilo sredstva od prilagajanja industrije k prilagajanju kmetijstva (kar je 
glavni cilj skupne kmetijske politike), spremenilo prvotno usmeritev ESPG, ki je bil namenjen 
odzivanju na nepredvidljive posledice globalizacije in kriz, v sredstvo za odzivanje na zelo 
predvidljive okoliščine (mednarodni trgovinski sporazumi na področju kmetijstva imajo 
predvidljive posledice, ki same po sebi niso povezane z učinki globalizacije).

Stopnja sofinanciranja Unije

Po sedanji pravni podlagi ima ESPG deljeno upravljanje, v skladu z načeli dodatnosti pa EU in 
države članice prispevajo po 50 % potrebnih sredstev. Leta 2009 je bilo v uredbo o ESPG 
vključeno začasno „odstopanje zaradi krize“, ki je državam članicam dovolilo povečanje deleža 
sofinanciranja s strani EU do 65 % za vloge, vložene do 31. decembra 2011. Ker ni bilo mogoče 
doseči dogovora za stalno povišanje deleža sofinanciranja EU na 65 %, je v predlogu predvidena 
modulacija, po kateri sofinanciranje praviloma znaša 50 %, z možnostjo povišanja na 65 % pri 
tistih državah članicah, v katerih je vsaj ena regija na ravni NUTS II „konvergenčna regija“ 
(BDP regije znaša manj kot 75 % povprečja EU). Države članice, zlasti tiste, ki jih je dolžniška 
kriza najbolj prizadela, so se v različnih forumih večkrat zavzele za trajno povečanje deleža 
sofinanciranja EU. Povišanje sofinanciranja s 50 % na 65 % leta 2009 je bil glavni dejavnik za 
močno povečanje števila vlog, črpanje sredstev ESPG pa je s tem postalo bolj privlačno za 
države članice v primerjavi z Evropskim socialnim skladom in raznimi nacionalnimi ukrepi 
aktivnega zaposlovanja. 

Države članice z resno finančno nestabilnostjo

Uredba št. 1311/2011 o spremembi Uredbe št. 1083/2006 v zvezi z nekaterimi določbami, 
povezanimi s finančnim poslovodenjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim 
grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo, predvideva možnost povišanja deleža 
sofinanciranja Unije za deset odstotnih točk za lažje upravljanje finančnih sredstev Unije, pomoč 
v zvezi s pospeševanjem naložb v državah članicah in za čim večjo in boljšo uporabo 
financiranja Unije. Čeprav se uredba nanaša predvsem na Evropski socialni sklad, Evropski 
sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad, pripravljavka mnenja meni, da bi jo bilo treba 
razširiti tudi na ESPG.

Mnenje pripravljavke

Pripravljavka mnenja pozdravlja dejstvo, da po večkratnih zahtevah Parlamenta proračun za 
leto 2012 prikazuje sredstva za plačila v višini 50.000.000 EUR v proračunski vrstici ESPG 
04 05 01. Opozarja, da je bil sklad ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z 
lastnimi cilji in roki ter da mu je zato treba nameniti posebna sredstva, kar bo preprečilo 
prerazporejanje iz drugih proračunskih vrstic, kot se je dogajalo v preteklosti in kar bi lahko 
ogrozilo doseganje različnih ciljev politik ESPG.

Pripravljavka mnenja tudi obžaluje sklep Sveta, da blokira podaljšanje „odstopanja zaradi 
krize“, kar bi pri vlogah, oddanih po 31. decembru 2011, omogočilo povečanje deleža 
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sofinanciranja Unije na 65 % stroškov programa, in poziva Svet, naj nemudoma ponovno 
uvede ta ukrep.

Mnenje se osredotoča na naslednja vprašanja:
– izvzetje kmetijskega sektorja iz področja uporabe osnutka uredbe, saj to ni v skladu s cilji 
uredbe, in po potrebi črtanje predlagane proračunske vrstice za GD AGRI;
– povečanje deleža sofinanciranja Unije na 65 % za vse države članice brez modulacije ter 
povečanje za dodatnih 10 % za države članice, ki se v skladu z določbami Uredbe št. 1311/2011 
soočajo z resnimi težavami pri finančni stabilnosti:
– povečanje deleža predfinanciranja finančnega prispevka Unije državam članicam iz 
50 % na 65 % od uveljavitve sklepa o finančnem prispevku Unije;
– znižanje praga uporabe s 500 na 200 odpuščenih delavcev;
– podaljšanje obdobja naknadnega spremljanja do 2 let (24 mesecev), da bi omogočili 
boljše splošno ocenjevanje podprtih projektov in zlasti boljše ugotavljanje stopnje ponovne 
zaposlitve.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Evropski parlament je v resoluciji z 
dne 8. junija 2011 o vlaganju v 
prihodnost: novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1 ponovno poudaril, da brez 
zadostnih dodatnih sredstev v večletnem 
finančnem okviru po letu 2013 Unija ne 
bo mogla izpolniti sedanjih prednostnih 
nalog politik, zlasti tistih, ki so povezane s 
strategijo Evropa 2020, in novih nalog iz 
Lizbonske pogodbe, ter se ne bo mogla 
odzvati na nepredvidene dogodke; 
poudaril je, da se lahko za doseganje 
dogovorjenih ciljev Unije, za obveznosti in 
načelo solidarnosti Unije kljub povečanju 
ravni sredstev za naslednji večletni
finančni okvir za najmanj 5 % v 
primerjavi z letom 2013 nameni le omejen 
finančni prispevek; Svet je pozval, naj 
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jasno opredeli, katere od njegovih 
političnih prednostnih nalog ali projektov 
bi bilo mogoče povsem opustiti kljub 
njihovi dokazani evropski dodani 
vrednosti, če se ne strinja s tem pristopom.
_______________
¹Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Evropski parlament je v resoluciji z 
dne 8. junija 2011 o vlaganju v 
prihodnost: novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1 navedel, da je Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji uspešen pri 
zagotavljanju solidarnosti in podpore 
Evropske unije delavcem, ki so izgubili 
delo zaradi negativnih učinkov 
globalizacije ter globalne finančne in 
gospodarske krize, zato bi ga bilo treba 
ohraniti tudi v novem večletnem 
finančnem okviru. Vendar Evropski 
parlament meni, da so postopki za 
izvajanje podpore iz sklada preveč 
zamudni in zapleteni. Komisijo je pozval, 
naj predlaga načine, kako te postopke v 
prihodnje poenostaviti in skrajšati.
_______________
¹Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Sporočilo Komisije Evropskemu (3) Sporočilo Komisije Evropskemu 
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parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij „Proračun za strategijo Evropa 2020“ 
priznava vlogo ESPG kot prožnega sklada, 
ki podpira delavce, ki izgubijo zaposlitev, 
in jim pomaga, da čim hitreje najdejo 
drugo zaposlitev. Unija mora za čas 
trajanja večletnega finančnega okvira od 
1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 
nadaljevati z zagotavljanjem posebne 
enkratne podpore za olajšanje ponovne 
vključitve odpuščenih delavcev na trg dela 
na območjih, sektorjih, ozemljih ali 
področjih trga dela, ki so jih prizadele hude 
gospodarske motnje. ESPG mora glede na 
svoj namen, zagotavljanje podpore v 
nujnih situacijah in nepričakovanih 
okoliščinah, ostati zunaj večletnega 
finančnega okvira.

parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij „Proračun za strategijo Evropa 2020“ 
priznava vlogo ESPG kot prožnega sklada, 
ki podpira delavce, ki izgubijo zaposlitev, 
in jim pomaga, da čim hitreje najdejo 
drugo zaposlitev. Unija mora za čas 
trajanja večletnega finančnega okvira od 
1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 
nadaljevati z zagotavljanjem posebne 
enkratne podpore za olajšanje ponovne 
vključitve odpuščenih delavcev na trg dela 
na območjih, sektorjih, ozemljih ali 
področjih trga dela, ki so jih prizadele hude 
gospodarske motnje. Glede na izkušnje, 
pridobljene v obdobju 2007–2013, bi bilo 
vseeno treba delno spremeniti področje 
uporabe ESPG in nekatere načine 
uporabe sredstev. Znesek, dodeljen ESPG, 
mora glede na svoj namen, ki je 
zagotavljanje podpore v nujnih situacijah 
in nepričakovanih okoliščinah, ostati zunaj 
in nad zgornjimi mejami obveznosti, 
določenimi v večletnem finančnem okviru 
2014–2020.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 8. junija 2011 o vlaganju v 
prihodnost: novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1 navedel, da je bistveno, da se 
ohranijo posebni instrumenti (instrumenti 
prilagodljivosti, Evropski sklad za 
prilagajanje na globalizacijo, 
Solidarnostni sklad Evropske unije, 
rezerva za nujno pomoč), ki jih je mogoče 
uporabiti po potrebi, in da se jih izboljša z 
nadaljnjim poenostavljanjem njihove 
uporabe in zagotavljanjem zadostnih 
sredstev zanje, pa tudi z možnostjo 
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oblikovanja novih instrumentov v 
prihodnosti, ter poudaril, da mora 
vključevanje takih dodatnih virov 
financiranja spoštovati metodo Unije.
_______________
¹Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V skladu s sporočilom o „Proračunu 
za strategijo Evropa 2020“ je treba 
področje uporabe ESPG razširiti, da se 
kmetom olajša prilagoditev novim tržnim 
razmeram, ki so nastale zaradi 
mednarodnih trgovinskih sporazumov v 
kmetijskem sektorju in privedle do 
sprememb ali večjih prilagoditev v 
kmetijskih dejavnostih prizadetih kmetov, 
da se jim pomaga postati konkurenčnejši, 
s strukturnega vidika, ali se jim olajša 
prehod na nekmetijske dejavnosti.

črtano

Obrazložitev

Vključitev kmetijskega sektorja v področje uporabe te uredbe bo otežilo upravljanje sklada 
ESPG, preusmerilo sredstva od industrije k prilagajanju kmetijskega sektorja in spremenilo 
prvotni namen ESPG, da se odziva na nepredvidljive posledice globalizacije in kriz, v 
sredstvo za odzivanje na zelo predvidljive okoliščine.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi se ohranila evropska razsežnost 
ESPG, je treba vlogo za podporo podati 
takrat, kadar število presežnih delavcev 
doseže najnižji prag. Na majhnih trgih 

(6) Da bi se ohranila evropska razsežnost 
ESPG, je treba vlogo za podporo podati 
takrat, kadar število presežnih delavcev 
doseže najnižji prag. Na majhnih trgih 
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dela, kot so majhne države članice ali 
oddaljene regije, in v izjemnih okoliščinah 
se lahko vloge vložijo za nižje število 
presežnih delavcev. Kar zadeva kmete, 
mora Komisija določiti ustrezna merila v 
zvezi s posledicami vsakega trgovinskega 
sporazuma.

dela, kot so majhne države članice ali 
oddaljene regije, in v izjemnih okoliščinah 
se lahko vloge vložijo za nižje število 
presežnih delavcev.

Obrazložitev

Vključitev kmetijskega sektorja v področje uporabe te uredbe bo otežila upravljanje sklada 
ESPG, usmerila sredstva od industrije k prilagajanju kmetijskega sektorja in spremenila prvotni 
namen ESPG, da se odziva na nepredvidljive posledice globalizacije in kriz, v sredstvo za 
odzivanje na zelo predvidljive okoliščine.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Da bi skrajšali čas, ki ga Komisija 
potrebuje za oceno vlog, bi morale države 
članice vloge oddajati v svojem jeziku in 
enem izmed delovnih jezikov evropskih 
institucij.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Odpuščeni delavci morajo imeti enak 
dostop do ESPG ne glede na vrsto pogodbe 
o zaposlitvi ali delovnega razmerja. Zato je 
treba v tej uredbi delavce s pogodbami za 
določen čas ali zaposlene prek agencij za 
zagotavljanje začasnega dela, ki postanejo 
presežni, ter lastnike-menedžerje mikro, 
malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlene delavce, ki prenehajo s 
svojo dejavnostjo, in kmete, ki spremenijo 
dejavnosti ali jih prilagodijo novim tržnim 

(7) Odpuščeni delavci morajo imeti enak 
dostop do ESPG ne glede na vrsto pogodbe 
o zaposlitvi ali delovnega razmerja. Zato bi 
bilo treba v tej uredbi delavce s pogodbami 
za določen čas ali zaposlene prek agencij 
za zagotavljanje začasnega dela, ki 
postanejo presežni, ter lastnike-menedžerje 
mikro, malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlene delavce, ki so prisiljeni 
prenehati s svojo dejavnostjo, šteti za 
odpuščene delavce.
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razmeram, nastalim zaradi trgovinskih 
sporazumov, šteti za odpuščene delavce.

Obrazložitev

Vključitev kmetijskega sektorja v področje uporabe te uredbe bo otežila upravljanje ESPG, 
usmerila sredstva od industrije k prilagajanju kmetijskega sektorja in spremenila prvotni 
namen ESPG, da se odziva na nepredvidljive posledice globalizacije in kriz, v sredstvo za 
odzivanje na zelo predvidljive okoliščine.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kar zadeva kmete, mora področje 
uporabe ESPG vključevati upravičence, ki 
so jih prizadeli dvostranski sporazumi, ki 
jih je Unija sklenila v skladu s členom 
XXIV Splošnega sporazuma o tarifah in 
trgovini, ali večstranski sporazumi, 
sklenjeni s Svetovno trgovinsko 
organizacijo. To zajema kmete, ki 
spremenijo ali prilagodijo svoje prejšnje 
kmetijske dejavnosti med obdobjem, ki se 
začne s parafiranjem takih trgovinskih 
sporazumov in konča tri leta po njihovem 
polnem izvajanju.

črtano

Obrazložitev

Vključitev kmetijskega sektorja v področje uporabe te uredbe bo otežila upravljanje ESPG, 
usmerila sredstva od industrije k prilagajanju kmetijskega sektorja in spremenila prvotni namen 
ESPG, da se odziva na nepredvidljive posledice globalizacije in kriz, v sredstvo za odzivanje na 
zelo predvidljive okoliščine.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Finančni prispevki iz ESPG morajo biti (9) Finančni prispevki iz ESPG morajo biti 
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prvenstveno usmerjeni k aktivnim ukrepom 
na trgu dela, katerih cilj je ponovna hitra 
vključitev odpuščenih delavcev na trg dela 
v njihovem prvotnem sektorju dejavnosti 
ali zunaj njega, vključno s kmetijskim 
sektorjem. Vključitev denarnih pomoči v 
usklajeni sveženj prilagojenih storitev je 
zato treba omejiti.

prvenstveno usmerjeni k aktivnim ukrepom 
na trgu dela, katerih cilj je ponovna hitra 
vključitev odpuščenih delavcev na trg dela 
v njihovem prvotnem sektorju dejavnosti 
ali zunaj njega. Vključitev denarnih 
pomoči v usklajeni sveženj prilagojenih 
storitev je zato treba omejiti.

Obrazložitev

Vključitev kmetijskega sektorja v področje uporabe te uredbe bo otežila upravljanje ESPG, 
usmerila sredstva od industrije k prilagajanju kmetijskega sektorja in spremenila prvotni namen 
ESPG, da se odziva na nepredvidljive posledice globalizacije in kriz, v sredstvo za odzivanje na 
zelo predvidljive okoliščine.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Finančni prispevki iz ESPG morajo biti 
prvenstveno usmerjeni k aktivnim ukrepom 
na trgu dela, katerih cilj je ponovna hitra 
vključitev odpuščenih delavcev na trg dela 
v njihovem prvotnem sektorju dejavnosti 
ali zunaj njega, vključno s kmetijskim 
sektorjem. Vključitev denarnih pomoči v 
usklajeni sveženj prilagojenih storitev je 
zato treba omejiti.

(9) Finančni prispevki iz ESPG morajo biti 
prvenstveno usmerjeni k aktivnim ukrepom 
na trgu dela, ki omogočajo dolgoročno 
zaposlovanje in katerih cilj je ponovna 
hitra vključitev odpuščenih delavcev na trg 
dela v njihovem prvotnem sektorju 
dejavnosti ali zunaj njega. Vključitev 
denarnih pomoči v usklajeni sveženj 
prilagojenih storitev je zato treba omejiti 
kot dodatek k drugim ukrepom, za katere 
so v skladu z nacionalno zakonodajo ali 
kolektivnimi pogodbami odgovorne države 
članice ali podjetja.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pri oblikovanju usklajenega svežnja 
politike aktivnih ukrepov na trgu dela 

(10) Pri oblikovanju usklajenega svežnja 
politike aktivnih ukrepov na trgu dela 
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morajo države članice dati prednost 
ukrepom, ki bodo znatno prispevali k 
zaposljivosti odpuščenih delavcev. Države 
članice si morajo prizadevati za ponovno 
vključitev na trg dela ali v nove dejavnosti 
vsaj 50 % prizadetih delavcev v 12 
mesecih od datuma vloge.

morajo države članice dati prednost 
ukrepom, ki bodo znatno prispevali k 
zaposljivosti odpuščenih delavcev. Države 
članice si morajo, če je mogoče,
prizadevati za dolgoročno in trajno 
ponovno vključitev na trg dela ali v nove 
dejavnosti vsaj 50 % prizadetih delavcev v 
12 mesecih od datuma vloge.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi države članice učinkovito in 
hitro pomagale odpuščenim delavcem, se 
morajo kar najbolj potruditi za vložitev 
popolnih vlog. Zagotavljanje dodatnih 
informacij mora biti izjema in omejeno v 
času.

(11) Da bi države članice učinkovito in 
hitro pomagale odpuščenim delavcem, se 
morajo kar najbolj potruditi za vložitev 
popolnih vlog. Zagotavljanje dodatnih 
informacij mora biti izjema in omejeno v 
času. Države članice in Evropska komisija 
morajo tesno sodelovati, da bi se 
upoštevali roki za preučitev vlog za 
uporabo, kot so opredeljeni v členu 8.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Finančni prispevki iz ESPG v skladu z 
načelom dobrega finančnega poslovodenja 
ne smejo nadomestiti podpornih ukrepov, 
ki so odpuščenim delavcem na voljo v 
okviru strukturnih skladov Unije ali drugih 
politik ali programov Unije.

(12) Finančni prispevki iz ESPG v skladu z 
načelom dobrega finančnega poslovodenja 
ne smejo nadomestiti ali podvajati
podpornih ukrepov, ki so odpuščenim 
delavcem na voljo v okviru strukturnih 
skladov Unije ali drugih politik ali 
programov Unije. ESPG lahko zagotovi 
zgolj omejeno, enkratno podporo, medtem 
ko dolgoročno podporo zagotavljajo druge 
politike in programi Unije.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da izražanja solidarnosti Unije z 
delavci ne bi oviralo pomanjkanje virov 
sofinanciranja države članice, je treba 
raven sofinanciranja modulirati, pri čemer 
prispevek znaša največ 50 % stroškov 
svežnja in njegovega izvajanja, s tem da se 
ta delež lahko zviša na 65 % pri vlogah 
držav članic, na ozemlju katerih je vsaj 
ena regija po ravni NUTS II upravičena 
do financiranja na podlagi cilja 
konvergence strukturnih skladov.

(14) Da izražanja solidarnosti Unije z 
delavci ne bi oviralo pomanjkanje virov 
sofinanciranja države članice, je treba 
raven sofinanciranja modulirati, pri čemer 
prispevek znaša največ 65 %.

Obrazložitev

Države članice, zlasti tiste, ki jih je dolžniška kriza hudo prizadela, so se večkrat zavzele za 
trajno povečanje deleža sofinanciranja EU. Povišanje sofinanciranja s 50 % na 65 % leta 2009 
je bil glavni dejavnik za močno povečanje števila vlog, črpanje sredstev ESPG pa je s tem 
postalo bolj privlačno za države članice v primerjavi z Evropskim socialnim skladom in raznimi 
nacionalnimi ukrepi aktivnega zaposlovanja.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za lažje izvajanje te uredbe morajo 
biti odhodki upravičeni od datuma, na 
katerega ima država članica upravne 
izdatke za izvajanje ESPG, ali datuma, na 
katerega država članica začne opravljati 
prilagojene storitve, ali v primeru kmetov 
od datuma, določenega v aktu Komisije v 
skladu s členom 4(3).

(15) Za lažje izvajanje te uredbe morajo 
biti odhodki upravičeni od datuma, na 
katerega ima država članica upravne 
izdatke za izvajanje ESPG, ali datuma, na 
katerega država članica začne opravljati 
prilagojene storitve.

Predlog spremembe 17
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za zadostitev potreb, ki nastanejo 
zadnje mesece vsakega leta, je treba 
zagotoviti, da je 1. septembra na voljo vsaj 
četrtina najvišjega letnega zneska ESPG.
Finančne prispevke, ki se izplačajo v 
preostanku leta, je treba dodeliti ob 
upoštevanju skupne zgornje meje, 
določene za podporo kmetom v večletnem 
finančnem okviru.

(16) Za zadostitev potreb, ki nastanejo 
zadnje mesece vsakega leta, je treba 
zagotoviti, da je 1. septembra na voljo vsaj 
četrtina najvišjega letnega zneska ESPG.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Za zadostitev potreb, ki nastanejo 
zlasti v prvih mesecih vsakega leta, ko so 
možnosti za prerazporeditev iz drugih 
proračunskih vrstic še posebno majhne, je 
treba v letnem proračunskem postopku 
zagotoviti ustrezen znesek za plačila v 
proračunski vrstici ESPG.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) V interesu odpuščenih delavcev si 
morajo države članice in institucije Unije, 
vključene v proces odločanja o izvajanju 
ESPG, kar najbolj prizadevati za skrajšanje 
trajanja obravnave in poenostavitev 
postopkov.

(18) V interesu odpuščenih delavcev mora 
biti finančna pomoč dinamična in na 
voljo čim hitreje in učinkoviteje. Države 
članice in institucije Unije, vključene v 
proces odločanja o izvajanju ESPG, si 
morajo kar najbolj prizadevati za 
skrajšanje trajanja obravnave in 
poenostavitev postopkov, da bi zagotovile 
nemoteno in hitro sprejemanje odločitev o 
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uporabi sredstev ESPG.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se Komisiji omogoči stalno 
spremljanje rezultatov, pridobljenih s 
pomočjo iz ESPG, morajo države članice 
predložiti vmesna in končna poročila o 
izvajanju ESPG.

(19) Da se Evropskemu parlamentu
omogoči politični nadzor, Komisiji pa
stalno spremljanje rezultatov, pridobljenih 
s pomočjo iz ESPG, morajo države članice 
pravočasno predložiti vmesna in končna 
poročila o izvajanju ESPG.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Ker ciljev te uredbe države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči in ker je te cilje 
zaradi obsega in učinkov lažje doseči na 
ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tega, kar je 
nujno za dosego navedenih ciljev –

(21) Ker ciljev te uredbe države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči in ker je te cilje 
zaradi obsega in učinkov lažje doseči na 
ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tega, kar je 
nujno za dosego navedenih ciljev, zato jo 
je treba vključiti v ustrezno proračunsko 
vrstico,

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ESPG je prispevati h gospodarski rasti 
in zaposlovanju v Uniji z omogočanjem, da 
Unija izkaže solidarnost z delavci, ki so 

Cilj ESPG je prispevati h gospodarski rasti 
in razvoju zaposlovanju ter socialni 
vključenosti v Uniji z omogočanjem, da 
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odpuščeni zaradi velikih strukturnih 
sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, 
ki so posledica globalizacije, trgovinskih 
sporazumov, ki vplivajo na kmetijstvo, ali 
nepričakovane krize, in zagotovi finančno 
podporo za njihovo hitro ponovno 
vključitev na trg dela ali spremembo oz. 
prilagoditev njihove kmetijske dejavnosti.

Unija izkaže solidarnost z delavci, ki so 
odpuščeni zaradi velikih strukturnih 
sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, 
ki so posledica globalizacije ali 
nepričakovane krize, ali z osebami, ki se 
štejejo za take na podlagi te uredbe, in 
zagotovi finančno podporo za njihovo hitro 
ponovno vključitev na trg dela z redno, 
trajno in kakovostno zaposlitvijo ali 
spremembo oz. prilagoditev njihove 
kmetijske dejavnosti.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ukrepov, upravičenih do finančnih 
prispevkov iz Sklada v skladu s členom 
2(a) in (b), je zagotoviti, da najmanj 50 % 
delavcev, ki sodelujejo v teh ukrepih, najde 
redno zaposlitev v enem letu od datuma 
vloge.

Cilj ukrepov, upravičenih do finančnih 
prispevkov iz Sklada v skladu s členom 
2(a) in (b), je zagotoviti, da najmanj 50 % 
delavcev, ki sodelujejo v teh ukrepih, najde 
redno in dolgoročno zaposlitev v enem 
letu od datuma vloge.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) delavce, ki spremenijo ali prilagodijo 
svoje prejšnje kmetijske dejavnosti v 
obdobju, ki se začne, ko Unija parafira 
trgovinski sporazum, ki vsebuje ukrepe za 
liberalizacijo trgovine za zadevni kmetijski 
sektor, in se konča tri leta po polnem 
izvajanju teh ukrepov, pod pogojem, da ti 
trgovinski ukrepi vplivajo na bistveno 
povečanje uvoza v Unijo enega ali več 
kmetijskih proizvodov, ki ga spremlja 
znatno znižanje cen takih proizvodov na 
ravni Unije ali, kjer je to ustrezno, na 

črtano
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nacionalni ali regionalni ravni.

Obrazložitev

Vključitev kmetijskega sektorja v področje uporabe te uredbe bo otežila upravljanje ESPG, 
usmerila sredstva od industrije k prilagajanju kmetijskega sektorja in spremenila prvotni namen 
ESPG, da se odziva na nepredvidljive posledice globalizacije in kriz, v sredstvo za odzivanje na 
zelo predvidljive okoliščine.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „delavec“ pomeni lastnike-menedžerje 
mikro, malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlene delavce (vključno s kmeti)
in vse člane gospodinjstva, dejavne v 
podjetju, pod pogojem, če gre za kmete, da 
so imeli proizvodnjo, ki jo je prizadel 
zadevni trgovinski sporazum, še pred 
izvedbo ukrepov za določen sektor.

(d) „delavec“ pomeni lastnike-menedžerje 
mikro, malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlene delavce in vse člane 
gospodinjstva, dejavne v podjetju, pod 
pogojem, da so imeli dejavnost, ki jo je
neposredno prizadela motnja v lokalnem, 
regionalnem ali nacionalnem 
gospodarstvu.

Obrazložitev

Vključitev kmetijskega sektorja v področje uporabe te uredbe bo otežila upravljanje ESPG, 
usmerila sredstva od industrije k prilagajanju kmetijskega sektorja in spremenila prvotni namen 
ESPG, da se odziva na nepredvidljive posledice globalizacije in kriz, v sredstvo za odzivanje na 
zelo predvidljive okoliščine.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kar zadeva kmete, Komisija po tem, ko 
je bil trgovinski sporazum parafiran in ko 
na podlagi njej dostopnih informacij, 
podatkov in analiz meni, da bi bili lahko 
pogoji za podporo v skladu s členom 2(c) 
izpolnjeni za večje število kmetov, sprejme 
delegirane akte v skladu s členom 24 o 

črtano
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določitvi upravičenih sektorjev ali 
proizvodov, po potrebi z opredelitvijo 
prizadetega geografskega območja, 
največjega zneska morebitne podpore na 
ravni Unije, referenčnih obdobij in 
pogojev za upravičenost za kmete ter 
datumov za upravičenost za odhodke, kot 
tudi roka, do katerega je treba predložiti 
vloge, in po potrebi vsebine teh vlog v 
skladu s členom 8(2).

Obrazložitev

Vključitev kmetijskega sektorja v področje uporabe te uredbe bo otežila upravljanje ESPG, 
usmerila sredstva od industrije k prilagajanju kmetijskega sektorja in spremenila prvotni namen 
ESPG, da se odziva na nepredvidljive posledice globalizacije in kriz, v sredstvo za odzivanje na 
zelo predvidljive okoliščine.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar lastniki-menedžerji mikro, malih 
in srednjih podjetij ter samozaposleni 
delavci spremenijo ali, v primeru kmetov,
prilagodijo svoje prejšnje dejavnosti, se 
take situacije v tej uredbi štejejo za 
odpuščanje.

4. Kadar lastniki-menedžerji mikro, malih 
in srednjih podjetij ter samozaposleni 
delavci spremenijo ali prilagodijo svoje 
prejšnje dejavnosti, se take situacije v tej 
uredbi štejejo za odpuščanje.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Za lastnike-menedžerje mikro, malih in 
srednjih podjetij ter samozaposlene delavce 
(vključno s kmeti) se odpuščanje šteje od 
datuma prenehanja dejavnosti, ki ga 
povzroči kateri koli pogoj iz člena 2 in se 
določi v skladu z nacionalno zakonodajo 
ali upravnimi določbami, ali od datuma, ki 

(c) Za lastnike-menedžerje mikro, malih in 
srednjih podjetij ter samozaposlene delavce 
se odpuščanje šteje od datuma prenehanja 
dejavnosti, ki ga povzroči kateri koli pogoj 
iz člena 2 in se določi v skladu z 
nacionalno zakonodajo ali upravnimi 
določbami.
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ga je Komisija določila v delegiranem 
aktu, sprejetem v skladu s členom 4(3).

Obrazložitev

Vključitev kmetijskega sektorja v področje uporabe te uredbe bo otežila upravljanje ESPG, 
usmerila sredstva od industrije k prilagajanju kmetijskega sektorja in spremenila prvotni namen 
ESPG, da se odziva na nepredvidljive posledice globalizacije in kriz, v sredstvo za odzivanje na 
zelo predvidljive okoliščine.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica prosilka lahko zagotovi 
prilagojene storitve, sofinancirane iz 
ESPG, prizadetim delavcem, med katerimi 
so lahko:

Država članica prosilka lahko zagotovi 
prilagojene storitve, sofinancirane iz 
ESPG, prizadetim delavcem, med katerimi 
so lahko:

(a) vsi delavci, ki postanejo presežni v 
skladu s členom 5, v obdobju iz člena 4(1),
(2) ali (3),

(a) vsi delavci, ki postanejo presežni v 
skladu s členom 5, v obdobju iz člena 4(1) 
ali (2),

(b) delavci, ki postanejo presežni pred ali 
po obdobju iz člena 4(1)(a) ali (2), kadar 
vloga, vložena na podlagi člena 4(2), 
odstopa od meril iz člena 4(1)(a),

(b) delavci, ki postanejo presežni pred ali 
po obdobju iz člena 4(1)(a) ali (2), kadar 
vloga, vložena na podlagi člena 4(2), 
odstopa od meril iz člena 4(1)(a).

(c) kmetje, ki spremenijo ali prilagodijo 
svoje prejšnje kmetijske dejavnosti po tem, 
ko Unija parafira trgovinski sporazum iz 
delegiranega akta, sprejetega v skladu s 
členom 4(3).

Obrazložitev

Vključitev kmetijskega sektorja v področje uporabe te uredbe bo otežila upravljanje ESPG, 
usmerila sredstva od industrije k prilagajanju kmetijskega sektorja in spremenila prvotni namen 
ESPG, da se odziva na nepredvidljive posledice globalizacije in kriz, v sredstvo za odzivanje na 
zelo predvidljive okoliščine.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančni prispevek se lahko izplača za 
aktivne ukrepe na trgu dela, ki so del 
usklajenega svežnja prilagojenih storitev, 
namenjenih za olajšanje ponovne 
vključitve odpuščenih delavcev na trg dela 
ali v samozaposlitev ali, v primeru kmetov,
za spremembo ali prilagoditev njihovih 
prejšnjih dejavnosti. Usklajeni sveženj 
prilagojenih storitev lahko vključuje zlasti:

Finančni prispevek se lahko izplača za 
aktivne ukrepe na trgu dela, ki so del 
usklajenega svežnja prilagojenih storitev, 
namenjenih za olajšanje ponovne 
vključitve odpuščenih delavcev na trg dela 
ali v samozaposlitev ali za spremembo ali 
prilagoditev njihovih prejšnjih dejavnosti. 
Usklajeni sveženj prilagojenih storitev 
lahko vključuje zlasti:

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) posebne časovno omejene ukrepe, kot 
so pomoči za iskanje zaposlitve, spodbude 
za zaposlovanje, namenjene delodajalcem, 
pomoči za mobilnost, dnevnice ali pomoči 
za usposabljanje (vključno s pomočmi za 
negovalce ali storitvami nadomeščanja na 
kmetijah), vsi pa so omejeni na čas trajanja 
dejavnega, ustrezno dokumentiranega, 
iskanja dela ali dejavnosti vseživljenjskega 
izobraževanja ali usposabljanja;

(b) posebne časovno omejene ukrepe, kot 
so pomoči za iskanje zaposlitve, spodbude 
za zaposlovanje, namenjene delodajalcem, 
pomoči za mobilnost, dnevnice ali pomoči 
za usposabljanje (vključno s pomočmi za 
negovalce), vsi pa so omejeni na čas 
trajanja dejavnega, ustrezno 
dokumentiranega, iskanja dela ali 
dejavnosti vseživljenjskega izobraževanja 
ali usposabljanja;

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) časovno omejena nadomestila za 
spodbujanje zlasti mladih delavcev k 
pridobitvi višje izobrazbe.

Predlog spremembe 33
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški naložb v stalna sredstva za 
samozaposlitev in novo podjetje ali za 
spremembo ali prilagoditev dejavnosti ne 
smejo preseči 35 000 EUR.

Stroški naložb v stalna sredstva za 
samozaposlitev in novo podjetje ali za 
spremembo ali prilagoditev dejavnosti na 
splošno ne smejo preseči 35.000 EUR.

Obrazložitev

En el caso que un productor agrario europeo de sectores ganaderos intensivos o de cultivos 
permanentes afectados que deba cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias 
afectadas por la rúbrica, por parte de la Unión Europea, de tratados comerciales por los que 
se introducen medidas de liberalización comercial, el límite de 35.000 euros en el coste de la 
inversión en activos fijos para un empleo por cuenta propia o para crear una empresa, 
cambiar de actividad o adaptarse a otra nueva, no va a permitir en la mayoría de los casos 
auxiliar íntegramente el coste real de las inversiones en activos fijos para redimensionar su 
explotación agraria, cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica vloži popolno vlogo pri 
Komisiji v obdobju 12 tednov od datuma, 
ko so izpolnjena merila iz člena 4(1) ali 
(2), ali po potrebi pred rokom, ki ga določi 
Komisija v skladu s členom 4(3). Država 
članica prosilka v izjemnih in primerno 
utemeljenih okoliščinah predloži dodatne 
informacije v šestih mesecih od datuma 
vloge, Komisija pa potem oceni vlogo na 
osnovi razpoložljivih informacij. Komisija 
dokonča svojo oceno vloge v dvanajstih
tednih od datuma prejema popolne vloge 
ali (v primeru nepopolne vloge) šestih
mesecih po datumu prvotne vloge, odvisno 
od tega, kar se prej izpolni.

1. Država članica vloži popolno vlogo v 
svojem jeziku in enem od delovnih jezikov 
evropskih institucij pri Komisiji v obdobju 
10 tednov od datuma, ko so izpolnjena 
merila iz člena 4(1) ali (2). Država članica 
prosilka v izjemnih in primerno 
utemeljenih okoliščinah predloži dodatne 
informacije v štirih mesecih od datuma 
vloge, Komisija pa potem oceni vlogo na 
osnovi razpoložljivih informacij. Komisija 
dokonča svojo oceno vloge v devetih
tednih od datuma prejema popolne vloge 
ali (v primeru nepopolne vloge) petih
mesecih po datumu prvotne vloge, odvisno 
od tega, kar se prej izpolni. Evropska 
komisija in države članice storijo vse za 
strogo upoštevanje teh rokov.
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Obrazložitev

Vključitev kmetijskega sektorja v področje uporabe te uredbe bo otežila upravljanje ESPG, 
usmerila sredstva od industrije k prilagajanju kmetijskega sektorja in spremenila prvotni namen 
ESPG, da se odziva na nepredvidljive posledice globalizacije in kriz, v sredstvo za odzivanje na 
zelo predvidljive okoliščine.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obrazloženo analizo povezave med 
odpuščanji delavcev in velikimi 
strukturnimi spremembami v svetovnih
trgovinskih tokovih, ali resno motnjo v 
lokalnem, regionalnem ali nacionalnem 
gospodarstvu, nastalo zaradi nenadne in 
nepričakovane krize, ali novimi tržnimi 
razmerami v kmetijskem sektorju v državi 
članici, kakor jih je opredelila Komisija v 
skladu s členom 6(c), nastalimi zaradi 
učinkov trgovinskega sporazuma, ki ga je 
Evropska unija parafirala v skladu s 
členom XXIV Splošnega sporazuma o 
tarifah in trgovini, ali večstranskega 
sporazuma, parafiranega v okviru 
Svetovne trgovinske organizacije v skladu 
s členom 2(c). Ta analiza temelji na 
statističnih in drugih informacijah na 
najustreznejši ravni, da se dokaže 
izpolnjevanje meril za pomoč iz člena 4;

(a) obrazloženo analizo povezave med 
odpuščanji delavcev in velikimi 
strukturnimi spremembami v svetovnih 
trgovinskih tokovih ali resno motnjo v 
lokalnem, regionalnem ali nacionalnem 
gospodarstvu, nastalo zaradi nenadne in 
nepričakovane krize. Ta analiza temelji na 
statističnih in drugih informacijah na 
najustreznejši ravni, da se dokaže 
izpolnjevanje meril za pomoč iz člena 4;

Obrazložitev

Vključitev kmetijskega sektorja v področje uporabe te uredbe bo otežila upravljanje ESPG, 
usmerila sredstva od industrije k prilagajanju kmetijskega sektorja in spremenila prvotni namen 
ESPG, da se odziva na nepredvidljive posledice globalizacije in kriz, v sredstvo za odzivanje na 
zelo predvidljive okoliščine.
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) po potrebi kakršno koli dodatno 
zahtevo, določeno v delegiranem aktu, 
sprejetem v skladu s členom 4(3).

črtano

Obrazložitev

Vključitev kmetijskega sektorja v področje uporabe te uredbe bo otežila upravljanje ESPG, 
usmerila sredstva od industrije k prilagajanju kmetijskega sektorja in spremenila prvotni namen 
ESPG, da se odziva na nepredvidljive posledice globalizacije in kriz, v sredstvo za odzivanje na 
zelo predvidljive okoliščine.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Finančni prispevek se omeji na to, kar je 
potrebno za zagotavljanje solidarnosti in 
podpore posameznim odpuščenim 
delavcem. Dejavnosti, ki prejmejo podporo 
iz ESPG, so skladne z zakonodajo Unije in 
nacionalno zakonodajo, vključno s pravili 
o državni pomoči.

2. Finančni prispevek se omeji na to, kar je 
potrebno za zagotavljanje solidarnosti in 
začasne, enkratne podpore posameznim 
odpuščenim delavcem. Dejavnosti, ki 
prejmejo podporo iz ESPG, so skladne z 
zakonodajo Unije in nacionalno 
zakonodajo, vključno s pravili o državni 
pomoči.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Država članica prosilka zagotovi, da 
posebni ukrepi, ki prejmejo finančni 
prispevek, ne dobijo pomoči tudi iz drugih 
finančnih instrumentov Unije.

4. Država članica prosilka zagotovi, da 
posebni ukrepi, ki prejmejo finančni 
prispevek, ne dobijo pomoči tudi iz drugih 
finančnih instrumentov Unije, in se s tem 
izogne ogrožanju dolgoročnejših 
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programov, kot so strukturni skladi in 
predvsem Evropski socialni sklad (ESS).

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na pobudo Komisije se lahko ESPG v 
okviru zgornje meje 0,5 % najvišjega 
letnega zneska ESPG uporabi za 
financiranje dejavnosti priprave, 
spremljanja, zbiranja podatkov in razvoja 
temeljnega znanja, bistvenega za izvajanje 
ESPG. Uporabi se lahko tudi za 
financiranje upravne in tehnične podpore, 
dejavnosti informiranja in komuniciranja 
ter revizije, nadzora in ocenjevanja, ki so 
potrebni za izvajanje te uredbe.

1. Na pobudo Komisije se lahko ESPG v 
okviru zgornje meje 0,5 % najvišjega 
letnega zneska ESPG uporabi za 
financiranje dejavnosti priprave, 
spremljanja, zbiranja podatkov in razvoja 
temeljnega znanja, bistvenega za izvajanje 
ESPG, pa tudi za širjenje najboljših praks 
med državami članicami. Uporabi se lahko 
tudi za financiranje upravne in tehnične 
podpore, dejavnosti informiranja in 
komuniciranja ter revizije, nadzora in 
ocenjevanja, ki so potrebni za izvajanje te 
uredbe.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Tehnična pomoč Komisije vključuje 
zagotavljanje informacij in navodil za 
države članice pri uporabi, nadzoru in 
ocenjevanju ESPG. Komisija lahko
informacije o uporabi ESPG zagotovi tudi 
evropskim in nacionalnim socialnim 
partnerjem.

4. Tehnična pomoč Komisije vključuje 
zagotavljanje informacij in navodil za 
države članice pri uporabi, nadzoru in 
ocenjevanju ESPG. Komisija mora
informacije o uporabi ESPG zagotoviti tudi 
evropskim in nacionalnim socialnim 
partnerjem.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica prosilka zagotovi 
informacije in obvesti javnost o 
financiranih ukrepih. Informacije naslovi 
na prizadete delavce, lokalne in regionalne 
organe, socialne partnerje, medije in širšo 
javnost. S tem poudari vlogo Unije in 
zagotovi prepoznavnost prispevka iz 
ESPG.

1. Država članica prosilka pravočasno
zagotovi informacije in obvesti javnost o 
financiranih ukrepih. Informacije naslovi 
na prizadete delavce, lokalne in regionalne 
organe, socialne partnerje, medije in širšo 
javnost. S tem poudari vlogo Unije in 
zagotovi prepoznavnost prispevka iz ESPG 
ter tako pokaže dodano vrednost EU in 
pripomore k prizadevanjem Komisije pri 
zbiranju podatkov za večjo preglednost 
proračuna.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija vzpostavi spletno stran v vseh 
jezikih Unije z informacijami o ESPG, 
navodili za predložitev vlog ter podatki o 
odobrenih in zavrnjenih vlogah, pri čemer 
je poudarjena vloga proračunskega organa.

2. Komisija na uporabniku prijazen način 
posodablja namensko spletno stran v vseh 
jezikih Unije z najnovejšimi informacijami 
in podatki o izvajanju ESPG od njegovih 
začetkov, navodili za predložitev vlog ter 
podatki o odobrenih in zavrnjenih vlogah, 
pri čemer je poudarjena vloga 
proračunskega organa.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 8(3), predvsem ob 
upoštevanju števila prizadetih delavcev, 
predlaganih ukrepov in ocenjenih stroškov 
čim prej oceni ter predlaga znesek 
finančnega prispevka, ki se lahko izplača, 
če sploh, glede na omejitve virov, ki so na 

1. Komisija na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 8(3), predvsem ob 
upoštevanju števila prizadetih delavcev, 
predlaganih ukrepov in ocenjenih stroškov 
čim prej oceni ter predlaga znesek 
finančnega prispevka, ki se lahko izplača, 
če sploh, glede na omejitve virov, ki so na 
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voljo. Znesek ne sme preseči 50 %
celotnega zneska predvidenih stroškov iz 
člena 8(2)(e) ali 65 % teh stroškov v 
primeru vlog, ki jih predloži država 
članica, na katere ozemlju je vsaj ena 
regija po ravni NUTS II upravičena do 
financiranja na podlagi konvergenčnega
cilja strukturnih skladov. Komisija bo, v 
svoji oceni takih primerov, odločila, ali je 
stopnja 65 % sofinanciranja upravičena.

voljo. Znesek ne sme preseči 65 %
celotnega zneska predvidenih stroškov iz 
člena 8(2)(e).

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izdatki za finančni prispevek so upravičeni 
od datumov iz člena 8(2)(h), na katere 
država članica začne s prilagojenimi 
storitvami za prizadete delavce, ali ima 
upravne izdatke za izvajanje ESPG v 
skladu s členom 7(1) in (3). V primeru 
kmetov so izdatki za prispevek upravičeni 
od datuma iz delegiranega akta, 
sprejetega v skladu s členom 4(3).

Izdatki za finančni prispevek so upravičeni 
od datumov iz člena 8(2)(h), na katere 
država članica začne s prilagojenimi 
storitvami za prizadete delavce, ali ima 
upravne izdatke za izvajanje ESPG v 
skladu s členom 7(1) in (3).

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar Komisija sklene, da so izpolnjeni 
pogoji za uporabo ESPG, predloži predlog 
za njegovo uporabo. Odločitev o uporabi 
ESPG skupaj sprejmeta obe veji 
proračunskega organa. Svet odloča s 
kvalificirano večino, Evropski parlament 
pa z večino svojih poslancev in tremi 
petinami oddanih glasov.

Kadar Komisija sklene, da so izpolnjeni 
pogoji za uporabo ESPG, predloži predlog 
za njegovo uporabo. Odločitev o uporabi 
ESPG skupaj sprejmeta obe veji 
proračunskega organa v največ enem 
mesecu po predložitvi predloga 
proračunskemu organu. Svet odloča s 
kvalificirano večino, Evropski parlament 
pa z večino svojih poslancev in tremi 
petinami oddanih glasov.
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Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko Komisija predlaga sklep o uporabi 
ESPG, hkrati obema vejama proračunskega 
organa predlaga tudi prerazporeditev v 
ustrezne proračunske vrstice. V primeru 
nestrinjanja se začne postopek tristranskih 
pogovorov.

Ko Komisija predlaga sklep o uporabi 
ESPG, hkrati obema vejama proračunskega 
organa predlaga tudi prerazporeditev v 
ustrezne proračunske vrstice. Te 
prerazporeditve se izvajajo v skladu z 
letnimi in dolgoročnimi proračunskimi 
prednostnimi nalogami. V primeru 
nestrinjanja se začne postopek tristranskih 
pogovorov.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija po začetku veljavnosti sklepa o 
finančnem prispevku v skladu s členom 
15(4) državi članici izplača finančni 
prispevek v obliki predfinanciranja vsaj 
50 % finančnega prispevka Unije državi 
članici, načeloma v 15 dneh, kateremu po 
potrebi sledijo vmesna in končna plačila. 
Predfinanciranje se obračuna, ko se 
finančni prispevek zaključi v skladu s 
členom 18(3).

1. Komisija po začetku veljavnosti sklepa o 
finančnem prispevku v skladu s členom 
15(4) državi članici izplača finančni 
prispevek v obliki predfinanciranja vsaj 
60 % finančnega prispevka Unije državi 
članici, načeloma v 15 dneh, kateremu po 
potrebi sledijo vmesna in končna plačila. 
Predfinanciranje se obračuna, ko se 
finančni prispevek zaključi v skladu s 
členom 18(3).

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica najpozneje 15 mesecev
po datumu vloge v skladu s členom 8(1) ali 

1. Država članica najpozneje 12 mesecev
po datumu vloge v skladu s členom 8(1) 
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do datuma, določenega v delegiranem 
aktu, sprejetem v skladu s členom 4(3),
Komisiji predstavi vmesno poročilo o 
izvajanju finančnega prispevka, vključno s 
financiranjem, časovnim okvirom in vrsto 
ukrepov, ki se že izvajajo, ter o stopnji 
ponovne vključitve na trg dela ali v nove 
dejavnosti, doseženi 12 mesecev po 
datumu vloge.

Komisiji predstavi vmesno poročilo o 
izvajanju finančnega prispevka, vključno s 
financiranjem, časovnim okvirom in vrsto 
ukrepov, ki se že izvajajo, ter o stopnji 
ponovne vključitve na trg dela ali v nove 
dejavnosti, doseženi 12 mesecev po 
datumu vloge.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prvič leta 2015 in vsako drugo leto s 
1. avgustom Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 
obsegu in kakovosti dejavnosti v okviru te 
uredbe in Uredbe 1927/2006 v prejšnjih 
dveh letih. Poročilo se osredotoči 
predvsem na dosežene rezultate ESPG in 
vsebuje zlasti informacije v zvezi s 
predloženimi vlogami, sprejetimi sklepi, 
financiranimi ukrepi, vključno z 
dopolnjevanjem z ukrepi, ki se financirajo 
iz drugih skladov Unije, zlasti Evropskega 
socialnega sklada (ESS) in Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), ter zaključkom izplačanih 
finančnih prispevkov. Vsebovati mora tudi 
zadevne vloge, ki so bile zavrnjene ali 
zmanjšane zaradi pomanjkanja sredstev ali 
neupravičenosti.

1. Prvič leta 2015 in vsako drugo leto s 1. 
avgustom Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 
obsegu in kakovosti dejavnosti v okviru te 
uredbe in Uredbe 1927/2006 v prejšnjih 
dveh letih ter primerja podatke od 
ustanovitve sklada. Poročilo se osredotoči 
predvsem na dosežene rezultate ESPG in 
vsebuje zlasti informacije v zvezi s 
predloženimi vlogami, sprejetimi sklepi, 
financiranimi ukrepi, vključno z 
dopolnjevanjem z ukrepi, ki se financirajo 
iz drugih skladov Unije, zlasti Evropskega 
socialnega sklada (ESS), ter zaključkom 
izplačanih finančnih prispevkov. Vsebovati 
mora tudi zadevne vloge, ki so bile 
zavrnjene ali zmanjšane zaradi 
pomanjkanja sredstev ali neupravičenosti.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vmesno oceno učinkovitosti in trajnosti (a) vmesno oceno učinkovitosti in trajnosti 
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pridobljenih rezultatov do 30. junija 2018; pridobljenih rezultatov do 30. junija 2017;

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) naknadno oceno do 31. decembra 2022
s pomočjo zunanjih strokovnjakov, da se 
izmerita učinek ESPG in njegova dodana 
vrednost.

(b) naknadno oceno do 31. decembra 2021
s pomočjo zunanjih strokovnjakov, da se 
izmerita učinek ESPG in njegova dodana 
vrednost.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23 črtano
Finančno upravljanje podpore kmetom
Z odstopanjem od členov 21 in 22 se 
podpora za kmete upravlja in nadzira v 
skladu z Uredbo (ES) št. … o 
financiranju, upravljanju in spremljanju 
skupne kmetijske politike. 

Obrazložitev

Vključitev kmetijskega sektorja v področje uporabe te uredbe bo otežila upravljanje ESPG, 
usmerila sredstva od industrije k prilagajanju kmetijskega sektorja in spremenila prvotni namen 
ESPG, da se odziva na nepredvidljive posledice globalizacije in kriz, v sredstvo za odzivanje na 
zelo predvidljive okoliščine.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 24 črtano
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Izvajanje pooblastila
1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega 
člena.
2. Pooblastila iz te uredbe se podelijo za 
nedoločen čas od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe.
3. Pooblastila iz člena 4 lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekličeta.
4. S sklepom o preklicu pooblastila 
pooblastilo iz navedenega sklepa preneha 
veljati. Začne veljati dan po objavi sklepa 
v Uradnem listu Evropske unije ali na 
dan, ki je v njem naveden. Na veljavnost 
že veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.
5. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o tem hkrati uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
4(3), začne veljati samo, če Evropski 
parlament ali Svet ne ugovarjata v 
obdobju dveh mesecev od uradnega 
obvestila o zadevnem aktu Evropskemu 
parlamentu in Svetu ali če sta, pred 
iztekom zadevnega obdobja, Evropski 
parlament in Svet, oba Komisijo obvestila, 
da ne bosta ugovarjala. Zadevno obdobje 
se podaljša za dva meseca na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta.

Obrazložitev

Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je določeno v členu 4(3), ki se črta.
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MNENJE ODBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev 
globalizaciji za obdobje 2014–2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2012/0269(COD))

Pripravljavec mnenja: Jorgo Chatzimarkakis

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen z 
Uredbo (ES) št. 1927/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
20. decembra 2006 o ustanovitvi 
Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji za čas trajanja finančnega 
okvira od 1. januarja 2007 do 
31. decembra 2013, da se Uniji omogoči, 
da izkaže solidarnost delavcem, ki 
postanejo presežni zaradi velikih 
strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ki so posledica 
globalizacije, in zagotovi podporo za 

(2) Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen z 
Uredbo (ES) št. 1927/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o ustanovitvi 
Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji za čas trajanja finančnega 
okvira od 1. januarja 2007 do 
31. decembra 2013, da se Uniji omogoči, 
da izkaže solidarnost delavcem, ki 
postanejo presežni zaradi velikih 
strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ki so posledica 
globalizacije, in zagotovi podporo za 
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njihovo hitro ponovno vključitev na trg 
dela. Ta prvotni cilj ESPG ostaja v veljavi.

njihovo hitro ponovno vključitev na trg 
dela. V trenutnih negotovih razmerah, s 
katerimi se še vedno soočajo številne 
države članice, prvotni cilj ESPG ostaja v 
veljavi, saj omogoča, čeprav v skromnem 
obsegu, zagotavljanje prilagojenih storitev 
za delavce, ki so ostali brez zaposlitve 
zaradi kolektivnega odpuščanja, ki ima 
velik vpliv na podjetniški, sektorski in 
regionalni ravni ter je posledica 
gospodarske globalizacije.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij „Proračun za strategijo Evropa 2020“ 
priznava vlogo ESPG kot prožnega sklada, 
ki podpira delavce, ki izgubijo zaposlitev, 
in jim pomaga, da čim hitreje najdejo 
drugo zaposlitev. Unija mora za čas 
trajanja večletnega finančnega okvira od
1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 
nadaljevati z zagotavljanjem posebne 
enkratne podpore za olajšanje ponovne 
vključitve odpuščenih delavcev na trg dela 
na območjih, sektorjih, ozemljih ali 
področjih trga dela, ki so jih prizadele hude 
gospodarske motnje. ESPG mora glede na 
svoj namen, zagotavljanje podpore v 
nujnih situacijah in nepričakovanih 
okoliščinah, ostati zunaj večletnega 
finančnega okvira.

(3) Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij „Proračun za strategijo Evropa 2020“ 
priznava vlogo ESPG kot prožnega sklada, 
ki podpira delavce, ki izgubijo zaposlitev, 
in jim pomaga, da čim hitreje najdejo 
drugo zaposlitev. Unija bi morala za čas 
trajanja večletnega finančnega okvira od
1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 
nadaljevati z zagotavljanjem posebne 
enkratne podpore za olajšanje ponovne 
vključitve odpuščenih delavcev na trg dela 
na območjih, sektorjih, ozemljih ali 
področjih trga dela, ki so jih prizadele hude 
gospodarske motnje. ESPG bi morala
glede na svoj namen, zagotavljanje 
podpore v nujnih situacijah in 
nepričakovanih okoliščinah, ostati zunaj 
večletnega finančnega okvira, da bi tako 
Unija imela na voljo mehanizem za hitro 
zagotavljanje pomoči v trenutkih krize na 
področju brezposelnosti.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na pobudo države članice prosilke se 
finančni prispevek lahko izplača za 
pripravo, upravljanje, širjenje informacij in 
obveščanje javnosti, dejavnosti nadzora in 
poročanja.

3. Na pobudo države članice prosilke se 
finančni prispevek, ki ne presega 5 % 
skupnih sredstev, lahko izplača za 
pripravo, upravljanje, širjenje informacij in 
obveščanje javnosti, dejavnosti nadzora in 
poročanja.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe 
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 8(3), predvsem ob 
upoštevanju števila prizadetih delavcev, 
predlaganih ukrepov in ocenjenih stroškov 
čim prej oceni ter predlaga znesek 
finančnega prispevka, ki se lahko izplača, 
če sploh, glede na omejitve virov, ki so na 
voljo. Znesek ne sme preseči 50 % 
celotnega zneska predvidenih stroškov iz 
člena 8(2)(e) ali 65 % teh stroškov v 
primeru vlog, ki jih predloži država 
članica, na katere ozemlju je vsaj ena regija
po ravni NUTS II upravičena do 
financiranja na podlagi konvergenčnega 
cilja strukturnih skladov. Komisija bo, v 
svoji oceni takih primerov, odločila, ali je 
stopnja 65 % sofinanciranja upravičena.

1. Komisija na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 8(3), predvsem ob 
upoštevanju števila prizadetih delavcev, 
predlaganih ukrepov in ocenjenih stroškov 
čim prej oceni ter predlaga znesek 
finančnega prispevka, ki se lahko izplača, 
če sploh, glede na omejitve virov, ki so na 
voljo. Znesek ne sme preseči 50 % 
celotnega zneska predvidenih stroškov iz 
člena 8(2)(e) ali 65 % teh stroškov v 
primeru vlog, ki jih predloži država 
članica, na katere ozemlju je vsaj ena regija
na ravni NUTS II upravičena do 
financiranja na podlagi konvergenčnega 
cilja strukturnih skladov. Komisija bo pri 
ocenjevanju takšnih primerov v skladu z 
vnaprej določenimi merili odločila, ali je 
stopnja 65 % sofinanciranja upravičena.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe 
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija po začetku veljavnosti sklepa o 
finančnem prispevku v skladu s členom 
15(4) državi članici izplača finančni 
prispevek v obliki predfinanciranja vsaj
50 % finančnega prispevka Unije državi 
članici, načeloma v 15 dneh, kateremu po 
potrebi sledijo vmesna in končna plačila.
Predfinanciranje se obračuna, ko se 
finančni prispevek zaključi v skladu s 
členom 18(3).

1. Komisija po začetku veljavnosti sklepa o 
finančnem prispevku v skladu s členom 
15(4) državi članici izplača finančni 
prispevek v obliki predfinanciranja do 
50 % finančnega prispevka Unije državi 
članici, načeloma v 15 dneh, kateremu 
sledijo vmesna in/ali končna plačila.
Predfinanciranje se obračuna, ko se 
finančni prispevek zaključi v skladu s 
členom 18(3).

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe 
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prvič leta 2015 in vsako drugo leto s 
1. avgustom Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 
obsegu in kakovosti dejavnosti v okviru te 
uredbe in Uredbe 1927/2006 v prejšnjih 
dveh letih. Poročilo se osredotoči 
predvsem na dosežene rezultate ESPG in 
vsebuje zlasti informacije v zvezi s 
predloženimi vlogami, sprejetimi sklepi, 
financiranimi ukrepi, vključno z 
dopolnjevanjem z ukrepi, ki se financirajo 
iz drugih skladov Unije, zlasti Evropskega 
socialnega sklada (ESS) in Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), ter zaključkom izplačanih 
finančnih prispevkov. Vsebovati mora tudi 
zadevne vloge, ki so bile zavrnjene ali 
zmanjšane zaradi pomanjkanja sredstev ali 
neupravičenosti.

1. Prvič leta 2015 in vsako drugo leto s 1. 
avgustom Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi obširno
poročilo o obsegu in kakovosti dejavnosti v 
okviru te uredbe in Uredbe(ES) št.
1927/2006 v prejšnjih dveh letih. Poročilo 
se osredotoči predvsem na dosežene 
rezultate ESPG in vsebuje zlasti 
informacije v zvezi s predloženimi 
vlogami, sprejetimi sklepi, številom 
delavcev, ki jih podpira in številom 
delavcev, ki so našli zaposlitev v roku 
enega leta od dneva vloge, financiranimi 
ukrepi, vključno z dopolnjevanjem z 
ukrepi, ki se financirajo iz drugih skladov 
Unije, zlasti Evropskega socialnega sklada
(ESS) in Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP), ter zaključkom 
izplačanih finančnih prispevkov. Vsebovati 
mora tudi zadevne vloge, ki so bile 
zavrnjene ali zmanjšane zaradi 
pomanjkanja sredstev ali neupravičenosti.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe 
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poročilo se predloži v vednost 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru, Odboru regij in socialnim 
partnerjem.

2. Poročilo se predloži v vednost
Računskemu sodišču, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru 
regij in socialnim partnerjem.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe 
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Rezultati ocene se predložijo v vednost 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru, Odboru regij in socialnim 
partnerjem.

2. Rezultati ocene se predložijo v vednost 
Evropskemu parlamentu, Svetu,
Računskemu sodišču, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru 
regij in socialnim partnerjem. Priporočila 
ocene bi bilo treba upoštevati pri 
oblikovanju novih programov na področju 
zaposlovanja in socialnih zadev.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe 
Člen 21 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje, da so izdatki, ki so 
financirani na podlagi zanesljive spremne 
dokumentacije, pravilni in redni;

(c) zagotavljanje, da so izdatki, ki so 
financirani na podlagi zanesljive spremne 
dokumentacije, zakoniti in redni;
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe 
Člen 21 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija v skladu s svojo pristojnostjo 
za izvrševanje splošnega proračuna 
Evropske unije sprejme vse ukrepe, 
potrebne za preverjanje, da so financirani 
ukrepi izvedeni po načelih dobrega in 
učinkovitega finančnega poslovodenja. 
Odgovornost države članice prosilke je, da 
zagotavlja nemoteno delovanje sistemov 
upravljanja in nadzora. Komisija se 
prepriča, da sistemi delujejo.

4. Komisija v skladu s svojo pristojnostjo 
za izvrševanje splošnega proračuna 
Evropske unije sprejme vse ukrepe, 
potrebne za preverjanje, da so financirani 
ukrepi izvedeni po načelih dobrega in 
učinkovitega finančnega poslovodenja. 
Odgovornost države članice prosilke je, da 
zagotavlja nemoteno delovanje sistemov 
upravljanja in nadzora. Komisija se 
prepriča, da sistemi delujejo. Če se 
ugotovijo nepravilnosti, je treba napačno 
plačane zneske najprej povrniti s 
kompenzacijo. Po potrebi lahko varovanje 
finančnih interesov Unije v skladu s 
členom 325 Pogodbe vključuje učinkovite, 
sorazmerne in odvračalne kazni. 

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe 
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar je znesek dejanskih stroškov 
ukrepa nižji od ocenjenega zneska, 
izraženega v skladu s členom 15, Komisija 
sprejme sklep, z izvedbenim aktom, in od 
države članice zahteva povrnitev 
ustreznega zneska prejetega finančnega 
prispevka.

1. Kadar je znesek dejanskih stroškov 
ukrepa nižji od ocenjenega zneska, 
izraženega v skladu s členom 15, in vrnitev 
s kompenzacijo ni izvedljiva, Komisija 
sprejme sprejme izvedbene akte, s katerimi 
od države članice zahteva povrnitev 
ustreznega zneska prejetega finančnega 
prispevka.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe 
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastila iz te uredbe se podelijo za
nedoločen čas od datuma začetka
veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastila iz te uredbe se podelijo za
obdobje veljavnosti te uredbe.
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MNENJE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
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globalizaciji za obdobje 2014–2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Pripravljavec mnenja: Jens Geier

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil prvotno ustanovljen za čas trajanja 
programskega obdobja 2007–2013 z Uredbo (ES) št. 1927/20061, da bi Uniji priskrbel 
instrument za izkazovanje solidarnosti in zagotavljanje podpore delavcem, ki postanejo 
presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica 
globalizacije, kadar imajo ta odpuščanja delavcev velik negativen vpliv na regionalno ali 
lokalno gospodarstvo. Namen ESPG je sofinancirati ukrepe aktivne politike trga dela, da se 
tako olajša ponovna vključitev delavcev na področjih, v sektorjih, območjih ali trgih dela, ki 
so jih prizadele hude gospodarske motnje.

Dodana vrednost ESPG kot instrumenta socialne politike EU je v tem, da zagotavlja vidno, 
specifično in usmerjeno finančno pomoč za posamezniku prilagojene programe za ponovno 
razvijanje sposobnosti delavcev, ki so jih prizadela kolektivna odpuščanja, in njihovo 
ponovno vključitev v delovno razmerje.

Poročevalec podpira predlog Komisije, da nadaljuje ukrepe ESPG po letu 2013, saj kaže 
politično voljo za razvoj evropskega socialnega stebra, ki dopolnjuje politike držav članic in 
ponovno oživlja evropski pristop k poklicnemu usposabljanju.

Poročevalec pa se ne strinja s predlogom Komisije o razširitvi področja uporabe ESPG na 
kmetijski sektor, saj meni, da rezultatov sporazumov o prosti trgovini med EU in tretjimi 
državami ne bi smeli izravnati s tem skladom. 2,5 milijarde evrov, namenjenih pomoči za 
evropske kmete prek ESPG, se mu zdi neustreznih tako po namenu kot po obsegu 
predlaganega zneska za kmetijski sektor. Nasprotno, pri pogajanjih za sporazume o prosti 
trgovini mora EU zagotoviti skladnost politik s skupno kmetijsko politiko kot celoto.
                                               
1 UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
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Poročevalec sicer podpira predlagano vključitev samozaposlenih delavcev, saj so pomembni 
akterji na lokalnih trgih dela in so zato prav tako kot zaposleni delavci izpostavljeni 
strukturnim spremembam v svetovnih tokovih, ki jih povzroča globalizacija, nasprotuje pa 
zamisli, da bi vključili lastnike-menedžerje mikro, malih in srednjih podjetij v ESPG, saj je ta 
namenjen predvsem socialnim sektorjem, ki jih je globalizacija hudo prizadela.

Poročevalec priporoča znižanje praga za vloge za pomoč na 200 odpuščenih delavcev 
namesto predlaganih 500, da bi malim skupinam odpuščenih delavcev omogočili koriščenje 
ugodnosti iz ESPG. Ta sprememba bi lahko pozitivno vplivala na potencialne upravičence in 
povečala možnost za ponovno zaposlitev v vseh regijah Evropske unije.

Zaradi vseh naštetih razlogov poročevalec podpira nadaljevanje ESPG, poudarja pa potrebo 
po spremembi področja njegove uporabe.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V skladu s sporočilom o „Proračunu 
za strategijo Evropa 2020“ je treba 
področje uporabe ESPG razširiti, da se 
kmetom olajša prilagoditev novim tržnim 
razmeram, ki so nastale zaradi 
mednarodnih trgovinskih sporazumov v 
kmetijskem sektorju in privedle do 
sprememb ali večjih prilagoditev v 
kmetijskih dejavnostih prizadetih kmetov, 
da se jim pomaga postati konkurenčnejši, 
s strukturnega vidika, ali se jim olajša 
prehod na nekmetijske dejavnosti.

črtano
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Da bi se ohranila evropska razsežnost 
ESPG, je treba vlogo za podporo podati 
takrat, kadar število presežnih delavcev 
doseže najnižji prag. Na majhnih trgih 
dela, kot so majhne države članice ali 
oddaljene regije, in v izjemnih okoliščinah 
se lahko vloge vložijo za nižje število 
presežnih delavcev. Kar zadeva kmete, 
mora Komisija določiti ustrezna merila v 
zvezi s posledicami vsakega trgovinskega 
sporazuma.

(6) Da bi se ohranila evropska razsežnost 
ESPG, je treba vlogo za podporo podati 
takrat, kadar število presežnih delavcev 
doseže najnižji prag. Na majhnih trgih 
dela, kot so majhne države članice ali 
oddaljene regije, in v izjemnih okoliščinah 
se lahko vloge vložijo za nižje število 
presežnih delavcev.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Odpuščeni delavci morajo imeti enak 
dostop do ESPG ne glede na vrsto pogodbe 
o zaposlitvi ali delovnega razmerja. Zato je 
treba v tej uredbi delavce s pogodbami za 
določen čas ali zaposlene prek agencij za 
zagotavljanje začasnega dela, ki postanejo 
presežni, ter lastnike-menedžerje mikro, 
malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlene delavce, ki prenehajo s 
svojo dejavnostjo, in kmete, ki spremenijo 
dejavnosti ali jih prilagodijo novim tržnim 
razmeram, nastalim zaradi trgovinskih 
sporazumov, šteti za odpuščene delavce.

(7) Odpuščeni delavci morajo imeti enak 
dostop do ESPG ne glede na vrsto pogodbe 
o zaposlitvi ali delovnega razmerja. Zato je 
treba v tej uredbi delavce s pogodbami za 
določen čas ali zaposlene prek agencij za 
zagotavljanje začasnega dela, ki postanejo 
presežni, ter lastnike-menedžerje malih 
podjetij z največ petimi zaposlenimi ter 
samozaposlene delavce in delavci, ki bi 
radi ustanovili novo ali prevzeli obstoječe 
podjetje, da bi tako ustvarili nov vir 
dohodka, ali tiste, ki prenehajo s svojo 
dejavnostjo, šteti za odpuščene delavce.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kar zadeva kmete, mora področje 
uporabe ESPG vključevati upravičence, ki 
so jih prizadeli dvostranski sporazumi, ki 
jih je Unija sklenila v skladu s členom 
XXIV Splošnega sporazuma o tarifah in 
trgovini, ali večstranski sporazumi, 
sklenjeni s Svetovno trgovinsko 
organizacijo. To zajema kmete, ki 
spremenijo ali prilagodijo svoje prejšnje 
kmetijske dejavnosti med obdobjem, ki se 
začne s parafiranjem takih trgovinskih 
sporazumov in konča tri leta po njihovem 
polnem izvajanju.

črtano

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Finančni prispevki iz ESPG morajo biti 
prvenstveno usmerjeni k aktivnim ukrepom 
na trgu dela, katerih cilj je ponovna hitra 
vključitev odpuščenih delavcev na trg dela 
v njihovem prvotnem sektorju dejavnosti 
ali zunaj njega, vključno s kmetijskim 
sektorjem. Vključitev denarnih pomoči v 
usklajeni sveženj prilagojenih storitev je 
zato treba omejiti.

(9) Finančni prispevki iz ESPG morajo biti 
prvenstveno usmerjeni k aktivnim ukrepom 
na trgu dela, katerih cilj je ponovna hitra 
vključitev odpuščenih delavcev na trg dela 
v njihovem prvotnem sektorju dejavnosti 
ali zunaj njega. Vključitev denarnih 
pomoči v usklajeni sveženj prilagojenih 
storitev je zato treba omejiti.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pri oblikovanju usklajenega svežnja (10) Pri oblikovanju usklajenega svežnja 
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politike aktivnih ukrepov na trgu dela 
morajo države članice dati prednost 
ukrepom, ki bodo znatno prispevali k 
zaposljivosti odpuščenih delavcev. Države 
članice si morajo prizadevati za ponovno 
vključitev na trg dela ali v nove dejavnosti 
vsaj 50 % prizadetih delavcev v 12 
mesecih od datuma vloge.

politike aktivnih ukrepov na trgu dela 
morajo države članice dati prednost 
ukrepom, ki bodo znatno prispevali k 
zaposljivosti odpuščenih delavcev. Države 
članice si morajo prizadevati za ponovno 
vključitev na trg dela ali v nove dejavnosti 
vsaj 50 % prizadetih delavcev v 12 
mesecih od dodelitve sredstev.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Finančni prispevki iz ESPG v skladu z 
načelom dobrega finančnega poslovodenja 
ne smejo nadomestiti podpornih ukrepov, 
ki so odpuščenim delavcem na voljo v 
okviru strukturnih skladov Unije ali drugih 
politik ali programov Unije.

(12) Finančni prispevki iz ESPG bi morali
v skladu z načelom dobrega finančnega 
poslovodenja dopolnjevati podporne 
ukrepe, ki so odpuščenim delavcem na 
voljo v okviru strukturnih skladov Unije ali 
drugih politik ali programov Unije.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Vključiti je treba posebne določbe za 
dejavnosti informiranja in komuniciranja 
o primerih ESPG in rezultatih. Da se 
zagotovi učinkovitejše komuniciranje s 
splošno javnostjo in ustvarijo trdnejše 
sinergije med dejavnostmi komuniciranja, 
ki se izvajajo na pobudo Komisije, morajo 
viri, dodeljeni dejavnostim komuniciranja 
na podlagi te uredbe, prispevati tudi k 
pokrivanju institucionalnega komuniciranja 
o političnih prednostnih nalogah Unije, če 
so te povezane s splošnimi cilji te uredbe.

(13) Glede na nizko raven osveščenosti v 
državah članicah glede ESPG je treba
vključiti posebne določbe za dejavnosti 
informiranja in spodbujanja programa, 
primerov najboljših praks in rezultatov 
ESPG. Da se zagotovi učinkovitejše 
komuniciranje s splošno javnostjo in 
ustvarijo trdnejše sinergije med 
dejavnostmi komuniciranja, ki se izvajajo 
na pobudo Komisije, morajo viri, dodeljeni 
dejavnostim komuniciranja na podlagi te 
uredbe, prispevati tudi k pokrivanju 
institucionalnega komuniciranja o 
političnih prednostnih nalogah Unije, če so 
te povezane s splošnimi cilji te uredbe.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za lažje izvajanje te uredbe morajo 
biti odhodki upravičeni od datuma, na 
katerega ima država članica upravne 
izdatke za izvajanje ESPG, ali datuma, na 
katerega država članica začne opravljati 
prilagojene storitve, ali v primeru kmetov 
od datuma, določenega v aktu Komisije v 
skladu s členom 4(3).

(15) Za lažje izvajanje te uredbe morajo 
biti odhodki upravičeni od datuma, na 
katerega ima država članica upravne 
izdatke za izvajanje ESPG, ali datuma, na 
katerega država članica začne opravljati 
prilagojene storitve.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za zadostitev potreb, ki nastanejo 
zadnje mesece vsakega leta, je treba 
zagotoviti, da je 1. septembra na voljo vsaj 
četrtina najvišjega letnega zneska ESPG. 
Finančne prispevke, ki se izplačajo v 
preostanku leta, je treba dodeliti ob 
upoštevanju skupne zgornje meje, 
določene za podporo kmetom v večletnem 
finančnem okviru.

(16) Za zadostitev potreb, ki nastanejo 
zadnje mesece vsakega leta, je treba 
zagotoviti, da je 1. septembra na voljo vsaj 
četrtina najvišjega letnega zneska ESPG.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Cilj ESPG je prispevati h gospodarski 
rasti in zaposlovanju v Uniji z 
omogočanjem, da Unija izkaže solidarnost 
z delavci, ki so odpuščeni zaradi velikih 

2. Cilj ESPG je prispevati k socialni in 
teritorialni koheziji, h gospodarski rasti in 
zaposlovanju v Uniji z omogočanjem, da 
Unija izkaže solidarnost z delavci, ki so 
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strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ki so posledica 
globalizacije, trgovinskih sporazumov, ki 
vplivajo na kmetijstvo, ali nepričakovane 
krize, in zagotovi finančno podporo za 
njihovo hitro ponovno vključitev na trg 
dela ali spremembo oz. prilagoditev 
njihove kmetijske dejavnosti.

odpuščeni zaradi velikih strukturnih 
sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, 
ki so posledica globalizacije, ali 
nepričakovane krize, in zagotovi finančno 
podporo za njihovo hitro ponovno 
vključitev na trg dela.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) delavce, ki so odpuščeni zaradi velikih 
strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ki so posledica 
globalizacije in se pokažejo zlasti kot 
bistveno povečanje uvoza v Unijo, hiter 
upad tržnega deleža Unije v zadevnem 
sektorju ali preselitev dejavnosti v države, 
ki niso članice EU, kadar imajo ta 
odpuščanja pomemben negativen učinek na 
lokalno, regionalno ali nacionalno 
gospodarstvo;

(a) delavce, ki so odpuščeni zaradi velikih 
strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ki so posledica 
globalizacije in se kažejo zlasti kot hiter 
upad tržnega deleža Unije v zadevnem 
sektorju ali preselitev dejavnosti v države, 
ki niso članice EU, kadar imajo ta 
odpuščanja pomemben negativen učinek na 
lokalno, regionalno ali nacionalno 
gospodarstvo;

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) delavce, ki so odpuščeni zaradi resne 
motnje v lokalnem, regionalnem ali 
nacionalnem gospodarstvu, nastale zaradi 
nepričakovane krize, če je mogoče 
ugotoviti neposredno in dokazljivo 
povezavo med odpuščanji delavcev in 
zadevno krizo;

(b) delavce, ki so odpuščeni zaradi resne 
motnje v lokalnem, regionalnem ali 
nacionalnem gospodarstvu, nastale zaradi 
krize, če je mogoče ugotoviti neposredno 
in dokazljivo povezavo med odpuščanji 
delavcev in zadevno krizo;
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) delavce, ki spremenijo ali prilagodijo 
svoje prejšnje kmetijske dejavnosti v 
obdobju, ki se začne, ko Unija parafira 
trgovinski sporazum, ki vsebuje ukrepe za 
liberalizacijo trgovine za zadevni kmetijski 
sektor, in se konča tri leta po polnem 
izvajanju teh ukrepov, pod pogojem, da ti 
trgovinski ukrepi vplivajo na bistveno 
povečanje uvoza v Unijo enega ali več 
kmetijskih proizvodov, ki ga spremlja 
znatno znižanje cen takih proizvodov na 
ravni Unije ali, kjer je to ustrezno, na 
nacionalni ali regionalni ravni.

črtano

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „delavec“ pomeni lastnike-menedžerje 
mikro, malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlene delavce (vključno s kmeti)
in vse člane gospodinjstva, dejavne v 
podjetju, pod pogojem, če gre za kmete, da 
so imeli proizvodnjo, ki jo je prizadel 
zadevni trgovinski sporazum, še pred 
izvedbo ukrepov za določen sektor.

(d) „delavec“ pomeni lastnike-menedžerje 
malih podjetij z največ petimi zaposlenimi 
ter samozaposlene delavce in delavce, ki bi 
radi ustanovili novo ali prevzeli obstoječe 
podjetje, da bi tako ustvarili nov vir 
dohodka, in vse člane gospodinjstva, 
dejavne v podjetju.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) najmanj 500 presežnih delavcev v 
obdobju štirih mesecev v podjetju v državi 

(a) najmanj 200 presežnih delavcev v 
obdobju štirih mesecev v podjetju v državi 
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članici, vključno z delavci, ki postanejo 
presežni pri njegovih dobaviteljih ali 
proizvajalcih v poproizvodni fazi;

članici, vključno z delavci, ki postanejo 
presežni pri njegovih dobaviteljih ali 
proizvajalcih v poproizvodni fazi;

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) najmanj 500 presežnih delavcev v 
obdobju devetih mesecev, zlasti v malih ali 
srednjih podjetjih, ki delujejo v eni 
gospodarski panogi po ravni oddelkov 
NACE Revizija 2 in se nahajajo v eni regiji 
ali dveh sosednjih regijah po ravni 
NUTS II ali v več kot dveh sosednjih 
regijah po ravni NUTS II, če več kot 500
delavcev postane presežnih v dveh 
kombiniranih regijah.

(b) najmanj 200 presežnih delavcev v 
obdobju devetih mesecev, zlasti v malih ali 
srednjih podjetjih, ki delujejo v eni 
gospodarski panogi po ravni oddelkov 
NACE Revizija 2 in se nahajajo v eni regiji 
ali dveh sosednjih regijah v isti državi 
članici ali čezmejni regiji po ravni 
NUTS II ali v več kot dveh sosednjih
regijah po ravni NUTS II, če več kot 200
delavcev postane presežnih v dveh 
kombiniranih regijah.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Na majhnih trgih dela ali v izrednih 
okoliščinah, ki jih država članica prosilka 
ustrezno utemelji, je lahko vloga za 
finančni prispevek na podlagi tega člena 
sprejemljiva, tudi če pogoji iz točk (a) ali 
(b) odstavka 1 niso v celoti izpolnjeni, ko 
odpuščanja delavcev resno vplivajo na 
zaposlenost in lokalno gospodarstvo. 
Država članica navede, katero od meril za 
pomoč iz točk (a) in (b) odstavka 1 ni v 
celoti izpolnjeno.

2. Na majhnih trgih dela ali v izrednih 
okoliščinah, zlasti glede kolektivnih vlog, 
ki vključujejo mala in srednja podjetja, ki 
jih država članica prosilka ustrezno 
utemelji, je lahko vloga za finančni 
prispevek na podlagi tega člena 
sprejemljiva, tudi če pogoji iz točk (a) ali 
(b) odstavka 1 niso v celoti izpolnjeni, ko 
odpuščanja delavcev resno vplivajo na 
zaposlenost in lokalno gospodarstvo. 
Država članica navede, katero od meril za 
pomoč iz točk (a) in (b) odstavka 1 ni v 
celoti izpolnjeno.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kar zadeva kmete, Komisija po tem, ko 
je bil trgovinski sporazum parafiran in ko 
na podlagi njej dostopnih informacij, 
podatkov in analiz meni, da bi bili lahko 
pogoji za podporo v skladu s členom 2(c) 
izpolnjeni za večje število kmetov, sprejme 
delegirane akte v skladu s členom 24 o 
določitvi upravičenih sektorjev ali 
proizvodov, po potrebi z opredelitvijo 
prizadetega geografskega območja, 
največjega zneska morebitne podpore na 
ravni Unije, referenčnih obdobij in 
pogojev za upravičenost za kmete ter 
datumov za upravičenost za odhodke, kot 
tudi roka, do katerega je treba predložiti 
vloge, in po potrebi vsebine teh vlog v 
skladu s členom 8(2).

črtano

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar lastniki-menedžerji mikro, malih 
in srednjih podjetij ter samozaposleni 
delavci spremenijo ali, v primeru kmetov,
prilagodijo svoje prejšnje dejavnosti, se 
take situacije v tej uredbi štejejo za 
odpuščanje.

4. Kadar lastniki-menedžerji malih podjetij 
z največ petimi zaposlenimi ter 
samozaposleni delavci in delavci, ki bi radi 
ustanovili novo ali prevzeli obstoječe 
podjetje, da bi tako ustvarili nov vir 
dohodka, da bi spremenili ali prilagodili
svoje prejšnje dejavnosti, se take situacije v 
tej uredbi štejejo za odpuščanje.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Za lastnike-menedžerje mikro, malih in 
srednjih podjetij ter samozaposlene 
delavce (vključno s kmeti) se odpuščanje 
šteje od datuma prenehanja dejavnosti, ki 
ga povzroči kateri koli pogoj iz člena 2 in 
se določi v skladu z nacionalno zakonodajo 
ali upravnimi določbami, ali od datuma, ki 
ga je Komisija določila v delegiranem aktu, 
sprejetem v skladu s členom 4(3).

(c) Za lastnike-menedžerje malih podjetij z 
največ petimi zaposlenimi ter 
samozaposlene delavce in delavce, ki bi 
radi ustanovili novo ali prevzeli obstoječe 
podjetje, da bi tako ustvarili nov vir 
dohodka, se odpuščanje šteje od datuma 
prenehanja dejavnosti, ki ga povzroči 
kateri koli pogoj iz člena 2 in se določi v 
skladu z nacionalno zakonodajo ali 
upravnimi določbami, ali od datuma, ki ga 
je Komisija določila v delegiranem aktu, 
sprejetem v skladu s členom 4(3).

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kmetje, ki spremenijo ali prilagodijo 
svoje prejšnje kmetijske dejavnosti po tem, 
ko Unija parafira trgovinski sporazum iz 
delegiranega akta, sprejetega v skladu s 
členom 4(3).

črtano

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančni prispevek se lahko izplača za 
aktivne ukrepe na trgu dela, ki so del 
usklajenega svežnja prilagojenih storitev, 
namenjenih za olajšanje ponovne 
vključitve odpuščenih delavcev na trg dela 
ali v samozaposlitev ali, v primeru kmetov, 
za spremembo ali prilagoditev njihovih 
prejšnjih dejavnosti. Usklajeni sveženj 

Finančni prispevek se lahko izplača za 
aktivne ukrepe na trgu dela, ki so del 
usklajenega svežnja prilagojenih storitev, 
namenjenih za olajšanje ponovne 
vključitve odpuščenih delavcev na trg dela 
ali v samozaposlitev. Usklajeni sveženj 
prilagojenih storitev lahko vključuje zlasti:
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prilagojenih storitev lahko vključuje zlasti:

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pomoč pri iskanju zaposlitve, poklicno 
svetovanje, svetovalne storitve, 
mentorstvo, pomoč pri iskanju nadomestne 
zaposlitve, spodbujanje podjetništva, 
pomoč za samozaposlitev in novo podjetje 
ali za spremembo ali prilagoditev 
dejavnosti (vključno z naložbami v stalna 
sredstva), dejavnosti sodelovanja, 
usposabljanje in preusposabljanje po meri, 
vključno s spretnostmi s področja 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, in certificiranjem pridobljenih 
izkušenj;

(a) pomoč pri iskanju zaposlitve, poklicno 
svetovanje, svetovalne storitve, 
mentorstvo, pomoč pri iskanju nadomestne 
zaposlitve, spodbujanje podjetništva, 
pomoč za samozaposlitev in novo podjetje 
ali za spremembo ali prilagoditev 
dejavnosti (vključno z naložbami v stalna 
sredstva), pomoč pri ustanavljanju mikro 
podjetij, dejavnosti sodelovanja, 
usposabljanje in preusposabljanje po meri, 
vključno s spretnostmi s področja 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, in certificiranjem pridobljenih 
izkušenj;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) posebne časovno omejene ukrepe, kot 
so pomoči za iskanje zaposlitve, spodbude 
za zaposlovanje, namenjene delodajalcem, 
pomoči za mobilnost, dnevnice ali pomoči 
za usposabljanje (vključno s pomočmi za 
negovalce ali storitvami nadomeščanja na 
kmetijah), vsi pa so omejeni na čas trajanja 
dejavnega, ustrezno dokumentiranega, 
iskanja dela ali dejavnosti vseživljenjskega 
izobraževanja ali usposabljanja;

(b) posebne časovno omejene ukrepe, kot 
so pomoči za iskanje zaposlitve, spodbude 
za zaposlovanje, namenjene delodajalcem, 
pomoči za mobilnost, dnevnice ali pomoči 
za usposabljanje (vključno s pomočmi za 
negovalce), vsi pa so omejeni na čas 
trajanja dejavnega, ustrezno 
dokumentiranega iskanja dela ali 
dejavnosti vseživljenjskega izobraževanja 
ali usposabljanja;
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obrazloženo analizo povezave med 
odpuščanji delavcev in velikimi 
strukturnimi spremembami v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ali resno motnjo v 
lokalnem, regionalnem ali nacionalnem 
gospodarstvu, nastalo zaradi nenadne in 
nepričakovane krize, ali novimi tržnimi 
razmerami v kmetijskem sektorju v državi 
članici, kakor jih je opredelila Komisija v 
skladu s členom 6(c), nastalimi zaradi 
učinkov trgovinskega sporazuma, ki ga je 
Evropska unija parafirala v skladu s 
členom XXIV Splošnega sporazuma o 
tarifah in trgovini, ali večstranskega 
sporazuma, parafiranega v okviru 
Svetovne trgovinske organizacije v skladu 
s členom 2(c). Ta analiza temelji na 
statističnih in drugih informacijah na 
najustreznejši ravni, da se dokaže 
izpolnjevanje meril za pomoč iz člena 4;

(a) obrazloženo analizo povezave med 
odpuščanji delavcev in velikimi 
strukturnimi spremembami v svetovnih 
trgovinskih tokovih ali resno motnjo v 
lokalnem, regionalnem ali nacionalnem 
gospodarstvu, nastalo zaradi nenadne in 
nepričakovane krize. Ta analiza temelji na 
statističnih in drugih informacijah na 
najustreznejši ravni, da se dokaže 
izpolnjevanje meril za pomoč iz člena 4;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) če podjetje nadaljuje s svojimi 
dejavnostmi tudi po odpuščanju, mora 
predložiti podrobno obrazložitev pravnih 
obveznosti, ki jim je zavezano, in ukrepov, 
ki jih je sprejelo, da bi poskrbelo za 
presežne delavce;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka g
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) po potrebi postopke, upoštevane pri 
posvetovanju s socialnimi partnerji ali 
drugimi ustreznimi organizacijami;

(g) po potrebi postopke, upoštevane pri 
posvetovanju z zadevnimi delavci ali 
njihovimi predstavniki, socialnimi 
partnerji, lokalnimi in regionalnimi organi
ali drugimi ustreznimi organizacijami;

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka ga (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) imena agencij, ki izvajajo sveženj 
ukrepov v državi članici;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka ia (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) informacije, ali je podjetje v preteklih 
10 letih prejelo finančna sredstva iz 
Kohezijskega sklada ali strukturnih 
skladov Unije ali pridobilo sredstva 
posredno iz podpornih programov Unije 
prek financiranja infrastrukture in 
projektov, povezanih z dejavnostmi 
podjetja ali njegovih delavcev;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora za odpuščene delavce 
dopolnjuje ukrepe držav članic na državni, 

1. Podpora za odpuščene delavce 
dopolnjuje ukrepe držav članic na državni, 
regionalni in lokalni ravni in jih ne 
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regionalni in lokalni ravni. nadomešča.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Finančni prispevek se omeji na to, kar je 
potrebno za zagotavljanje solidarnosti in 
podpore posameznim odpuščenim 
delavcem. Dejavnosti, ki prejmejo podporo 
iz ESPG, so skladne z zakonodajo Unije in 
nacionalno zakonodajo, vključno s pravili 
o državni pomoči.

2. Finančni prispevek se omeji na to, kar je 
potrebno za zagotavljanje solidarnosti in 
podpore posameznim odpuščenim 
delavcem. Dejavnosti, ki prejmejo podporo 
iz ESPG, so skladne z zakonodajo Unije in 
nacionalno zakonodajo, vključno s pravili 
o državni pomoči, in ne nadomeščajo 
ukrepov, za katere so odgovorne države 
članice ali podjetja.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija zagotovi, da upravičenost do 
koriščenja sredstev iz ESPG ne bo 
vplivala na upravičenost do sredstev iz 
katerega koli drugega sklada Unije.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Tehnična pomoč Komisije vključuje 
zagotavljanje informacij in navodil za 
države članice pri uporabi, nadzoru in 
ocenjevanju ESPG. Komisija lahko 
informacije o uporabi ESPG zagotovi tudi 
evropskim in nacionalnim socialnim 

4. Tehnična pomoč Komisije vključuje 
zagotavljanje informacij in navodil za 
države članice pri uporabi, nadzoru in 
ocenjevanju ESPG. Komisija zagotovi 
jasne smernice o uporabi ESPG tudi 
evropskim in nacionalnim socialnim 
partnerjem ter lokalnim in regionalnim 
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partnerjem. organom.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija izvaja dejavnosti informiranja 
in komuniciranja o primerih ESPG in 
rezultatih.

3. Komisija izvaja dejavnosti informiranja 
in komuniciranja ter zagotovi, da so vse 
države, regije in sektorji zaposlovanja 
Unije seznanjeni s temi možnostmi in 
letno poroča o porabi sredstev iz sklada po 
državi in po sektorju.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 8(3), predvsem ob 
upoštevanju števila prizadetih delavcev, 
predlaganih ukrepov in ocenjenih stroškov 
čim prej oceni ter predlaga znesek 
finančnega prispevka, ki se lahko izplača, 
če sploh, glede na omejitve virov, ki so na 
voljo. Znesek ne sme preseči 50 % 
celotnega zneska predvidenih stroškov iz 
člena 8(2)(e) ali 65 % teh stroškov v 
primeru vlog, ki jih predloži država 
članica, na katere ozemlju je vsaj ena regija 
po ravni NUTS II upravičena do 
financiranja na podlagi konvergenčnega 
cilja strukturnih skladov. Komisija bo, v 
svoji oceni takih primerov, odločila, ali je 
stopnja 65 % sofinanciranja upravičena.

1. Komisija na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 8(3), predvsem ob 
upoštevanju števila prizadetih delavcev, 
predlaganih ukrepov in ocenjenih stroškov 
čim prej oceni ter predlaga znesek 
finančnega prispevka, ki se lahko izplača, 
če sploh, glede na omejitve virov, ki so na 
voljo. Znesek ne sme preseči 50 % 
celotnega zneska predvidenih stroškov iz 
člena 8(2)(e) ali 65 % teh stroškov v 
primeru vlog, ki jih predloži država 
članica, na katere ozemlju je vsaj ena regija 
po ravni NUTS II upravičena do 
financiranja na podlagi konvergenčnega 
cilja strukturnih skladov. Komisija bo, v 
svoji oceni takih primerov, odločila, ali je 
stopnja 65 % sofinanciranja upravičena in 
pri tem upoštevala kazalnike socialnih in 
zaposlitvenih razmer, kot je prilagojeni 
razpoložljivi dohodek po socialnih 
transferjih.
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Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 8(3), Komisija sklene, da 
pogoji za finančni prispevek v okviru te 
uredbe niso izpolnjeni, o tem čim prej
uradno obvesti državo članico prosilko.

3. Kadar na podlagi ocene, opravljene v 
skladu s členom 8(3), Komisija sklene, da 
pogoji za finančni prispevek v okviru te 
uredbe niso izpolnjeni, o tem takoj uradno 
obvesti državo članico prosilko.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izdatki za finančni prispevek so 
upravičeni od datumov iz člena 8(2)(h), na 
katere država članica začne s prilagojenimi 
storitvami za prizadete delavce, ali ima 
upravne izdatke za izvajanje ESPG v 
skladu s členom 7(1) in (3). V primeru 
kmetov so izdatki za prispevek upravičeni 
od datuma iz delegiranega akta, 
sprejetega v skladu s členom 4(3).

1. Izdatki za finančni prispevek so 
upravičeni od datumov iz člena 8(2)(h), na 
katere država članica začne s prilagojenimi 
storitvami za prizadete delavce, ali ima 
upravne izdatke za izvajanje ESPG v 
skladu s členom 7(1) in (3).

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prvič leta 2015 in vsako drugo leto s 
1. avgustom Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 
obsegu in kakovosti dejavnosti v okviru te 
uredbe in Uredbe 1927/2006 v prejšnjih 
dveh letih. Poročilo se osredotoči 
predvsem na dosežene rezultate ESPG in 
vsebuje zlasti informacije v zvezi s 
predloženimi vlogami, sprejetimi sklepi, 

1. Prvič leta 2015 in vsako drugo leto s 
1. avgustom Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 
obsegu in kakovosti dejavnosti v okviru te 
uredbe in Uredbe 1927/2006 v prejšnjih 
dveh letih. Poročilo se osredotoči 
predvsem na dosežene rezultate ESPG in 
vsebuje zlasti informacije v zvezi s 
predloženimi vlogami, sprejetimi sklepi, 
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financiranimi ukrepi, vključno z 
dopolnjevanjem z ukrepi, ki se financirajo 
iz drugih skladov Unije, zlasti Evropskega 
socialnega sklada (ESS) in Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), ter zaključkom izplačanih 
finančnih prispevkov. Vsebovati mora tudi 
zadevne vloge, ki so bile zavrnjene ali 
zmanjšane zaradi pomanjkanja sredstev ali 
neupravičenosti.

financiranimi ukrepi, vključno z 
dopolnjevanjem z ukrepi, ki se financirajo 
iz drugih skladov Unije, zlasti Evropskega 
socialnega sklada (ESS), ter zaključkom 
izplačanih finančnih prispevkov. Vsebovati 
mora tudi zadevne vloge, ki so bile 
zavrnjene ali zmanjšane zaradi 
pomanjkanja sredstev ali neupravičenosti.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Te ocene vključujejo podatke o številu 
vlog in zajemajo uspešnost programov po 
državah in po sektorjih, da se oceni, ali 
ESPG dosega ciljne upravičence.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23 črtano
Finančno upravljanje podpore kmetom

Z odstopanjem od členov 21 in 22 se 
podpora za kmete upravlja in nadzira v 
skladu z Uredbo (ES) št. … o 
financiranju, upravljanju in spremljanju 
skupne kmetijske politike.
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MNENJE ODBORA ZA PRAVICE ŽENSK IN ENAKOST SPOLOV

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev 
globalizaciji za obdobje 2014–2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Pripravljavka mnenja: Vilija Blinkevičiūtė

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Spoštovanje enakosti med spoloma je 
v strategiji Evropa 2020 potrjena kot ena 
od osrednjih vrednot Unije, saj poudarja 
potrebo po uveljavljanju politik za enakost 
med spoloma, s čimer bi povečali udeležbo 
delovne sile in prispevali k rasti in 
socialni koheziji. V vodilni pobudi 
„Program za nova znanja in spretnosti in 
nova delovna mesta“ je zapisano, da 
morajo države članice spodbujati nove 
oblike usklajevanja poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost med 
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spoloma. Poleg tega je leta 2010 Komisija 
sprejela strategijo za spodbujanje enakosti 
med spoloma v Evropi, katere namen je 
zlasti izboljšati uporabo potenciala žensk 
in s tem prispevati k splošnim 
gospodarskim in socialnim ciljem. 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Škodljivi učinek izgube zaposlitve je 
še hujši za nekatere skupine, ki jim je težje 
ponovno se vključiti na trg dela, zlasti za 
nizko kvalificirane in nekvalificirane 
delavke, matere samohranilke in ženske, 
ki so dolžne skrbeti za druge. Finančna in 
gospodarska kriza ter njen vpliv na 
zmanjšanje financiranja javnega sektorja 
sta povzročila še dodatne izgube delovnih 
mest in še večjo negotovost za milijone 
žensk, zlasti tistih s pogodbami za delo za 
določen čas ali s krajšim delovnim časom 
ter zaposlene v sezonskem delu. 
Enakopraven dostop do ESPG bi zato 
moral veljati za vse pogodbe o zaposlitvi.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije bi morale 
Komisija in države članice zagotoviti, da 
se bo pri izvajanju prednostnih nalog, ki 
se financirajo iz ESPG, spodbujala 
enakost med moškimi in ženskami ter se 
bo upošteval Evropski pakt za enakost 
med spoloma 2011–2020. 
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Učinkovito izvajanje načela enakosti med 
moškimi in ženskami bi moralo zajemati 
po spolu razčlenjene podatke in kazalnike, 
cilje za enakost med spoloma, v različnih 
fazah izvajanja pa bi morali sodelovati 
organi za to področje, zlasti pri 
načrtovanju, spremljanju in vrednotenju.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Da se ohrani razsežnost Evropskega 
sklada za prilagoditev globalizaciji, bi bilo 
treba nameniti posebno pozornost 
ženskam, ki so zaradi številnih prekinitev, 
povezanih z materinstvom, nego in 
varstvom otrok in nego ostarelih članov 
družine, prisiljene sprejeti negotove 
zaposlitve, zaposlitve s krajšim delovnim 
časom in za določen čas.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pri oblikovanju usklajenega svežnja 
politike aktivnih ukrepov na trgu dela 
morajo države članice dati prednost 
ukrepom, ki bodo znatno prispevali k 
zaposljivosti odpuščenih delavcev. Države 
članice si morajo prizadevati za ponovno 
vključitev na trg dela ali v nove dejavnosti 
vsaj 50 % prizadetih delavcev v 12 
mesecih od datuma vloge.

(10) Pri oblikovanju usklajenega svežnja 
politike aktivnih ukrepov na trgu dela 
morajo države članice dati prednost 
ukrepom, ki bodo znatno prispevali k 
zaposljivosti odpuščenih delavcev. Države 
članice si morajo prizadevati za ponovno 
vključitev na trg dela ali v nove dejavnosti 
vsaj 50 % prizadetih delavcev v 12 
mesecih od prejema pomoči.

Predlog spremembe 6
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ukrepov, upravičenih do finančnih 
prispevkov iz Sklada v skladu s členom 
2(a) in (b), je zagotoviti, da najmanj 50 % 
delavcev, ki sodelujejo v teh ukrepih, najde 
redno zaposlitev v enem letu od datuma 
vloge.

Cilj ukrepov, upravičenih do finančnih 
prispevkov iz Sklada v skladu s členom 
2(a) in (b), je zagotoviti, da najmanj 50 % 
delavcev, ki sodelujejo v teh ukrepih, najde 
redno zaposlitev v enem letu od prejema 
pomoči.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 3 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(- a) „načelo enakega obravnavanja 
moških in žensk“ pomeni, da v različnih 
fazah izvajanja finančnih prispevkov ni 
nikakršne diskriminacije na podlagi 
spola, zlasti ne pri izbiranju ciljnih skupin 
ter pri opredeljevanju meril, kazalnikov in 
prejemnikov;

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) posebne časovno omejene ukrepe, kot 
so pomoči za iskanje zaposlitve, spodbude 
za zaposlovanje, namenjene delodajalcem, 
pomoči za mobilnost, dnevnice ali pomoči 
za usposabljanje (vključno s pomočmi za 
negovalce ali storitvami nadomeščanja na 
kmetijah), vsi pa so omejeni na čas trajanja 
dejavnega, ustrezno dokumentiranega, 
iskanja dela ali dejavnosti vseživljenjskega 
izobraževanja ali usposabljanja;

(b) posebne časovno omejene ukrepe, kot 
so pomoči za iskanje zaposlitve, spodbude 
za zaposlovanje, namenjene delodajalcem, 
pomoči za mobilnost, dnevnice ali pomoči
za usposabljanje (vključno s pomočmi za 
nego in varstvo otroka in nego drugih 
vzdrževanih oseb ali storitvami 
nadomeščanja na kmetijah), vsi pa so 
omejeni na čas trajanja dejavnega, ustrezno 
dokumentiranega, iskanja dela ali 
dejavnosti vseživljenjskega izobraževanja 
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ali usposabljanja;

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ukrepe, s katerimi se spodbuja zlasti 
prikrajšane ali starejše delavce, da ostanejo 
na trgu dela ali se nanj vrnejo.

(c) ukrepe, s katerimi se spodbuja zlasti 
prikrajšane ali starejše delavce ter delavce, 
ki jim preti večja nevarnost revščine, kot 
so ženske, zlasti pa matere samohranilke, 
da ostanejo na trgu dela ali se nanj vrnejo.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) finančne ukrepe, kot so instrumenti 
tipa mikrokrediti, namenjeni pomoči 
delavcem v posebej ranljivih razmerah, 
kot so invalidi, matere samohranilke in 
starejši.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški ukrepov iz točke (b) ne smejo 
preseči 50 % skupnih stroškov 
usklajenega svežnja prilagojenih storitev, 
navedenih v tem odstavku.

črtano

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) če je ustrezno, opredelitev podjetij, 
dobaviteljev ali proizvajalcev v 
poproizvodni fazi, sektorjev, ki odpuščajo, 
ter kategorije prizadetih delavcev;

(c) če je ustrezno, opredelitev podjetij, 
dobaviteljev ali proizvajalcev v 
poproizvodni fazi, sektorjev, ki odpuščajo, 
ter kategorije prizadetih delavcev, pri 
čemer se uporabijo podatki, ločeni po 
spolu;

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija in države članice zagotovijo, da 
sta enakost spolov ter vključevanje vidika 
spola promovirana na različnih stopnjah 
izvajanja finančnega prispevka. Komisija 
in država članica sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da na različnih stopnjah izvajanja 
finančnega prispevka in pri dostopu do 
njega preprečijo kakršno koli razlikovanje 
na podlagi spola, rase, narodnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti ter vrste pogodbe o 
zaposlitvi ali delovnega razmerja.

Komisija in države članice spoštujejo 
načelo enakega obravnavanja moških in 
žensk, kar pomeni, da ne dopuščajo 
nikakršne diskriminacije na podlagi 
spola, zagotovijo pa tudi, da sta enakost 
spolov ter vključevanje vidika spola 
promovirana na različnih stopnjah 
izvajanja finančnega prispevka, zlasti pri 
izbiri ciljnih skupin, opredeljevanju meril 
in kazalnikov ter prejemnikov.

Komisija in države članice sprejmejo 
ustrezne ukrepe, da na različnih stopnjah 
izvajanja finančnega prispevka in pri 
dostopu do njega preprečijo kakršno koli 
razlikovanje na podlagi spola, rase, 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti ter vrste pogodbe o zaposlitvi 
ali delovnega razmerja.
Države članice pri predložitvi vloge za 
sredstva iz Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji in njihovi 
uporabi zlasti podpirajo ranljivejše 
družbene skupine, vključno z ženskami, 
pri katerih znatne razlike v plačah med 
spoloma vplivajo na obseg dajatev iz 
naslova zavarovanja ob zaposlenosti, na 
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slabše pokojnine pa vpliva še dolgoročna 
brezposelnost.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izdatki za finančni prispevek so upravičeni 
od datumov iz člena 8(2)(h), na katere 
država članica začne s prilagojenimi 
storitvami za prizadete delavce, ali ima 
upravne izdatke za izvajanje ESPG v 
skladu s členom 7(1) in (3). V primeru 
kmetov so izdatki za prispevek upravičeni 
od datuma iz delegiranega akta, sprejetega 
v skladu s členom 4(3).

Izdatki za finančni prispevek so upravičeni 
od datumov iz člena 8(2)(f), na katere 
država članica začne s prilagojenimi 
storitvami za prizadete delavce, ali ima 
upravne izdatke za izvajanje ESPG v 
skladu s členom 7(1) in (3). V primeru 
kmetov so izdatki za prispevek upravičeni 
od datuma iz delegiranega akta, sprejetega 
v skladu s členom 4(3).

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica najpozneje 15 mesecev po 
datumu vloge v skladu s členom 8(1) ali do 
datuma, določenega v delegiranem aktu, 
sprejetem v skladu s členom 4(3), Komisiji 
predstavi vmesno poročilo o izvajanju 
finančnega prispevka, vključno s 
financiranjem, časovnim okvirom in vrsto 
ukrepov, ki se že izvajajo, ter o stopnji 
ponovne vključitve na trg dela ali v nove 
dejavnosti, doseženi 12 mesecev po 
datumu vloge.

Država članica najpozneje 15 mesecev po 
datumu vloge v skladu s členom 8(1) ali do 
datuma, določenega v delegiranem aktu, 
sprejetem v skladu s členom 4(3), Komisiji 
predstavi vmesno poročilo o izvajanju 
finančnega prispevka, vključno s 
financiranjem, časovnim okvirom in vrsto 
ukrepov, ki se že izvajajo, ter o stopnji 
ponovne vključitve na trg dela – ob 
posebnem upoštevanju razsežnosti spola –
ali v nove dejavnosti, doseženi 12 mesecev 
po datumu vloge.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opisu ukrepov, ki so jih sprejeli ali jih 
načrtujejo nacionalni, regionalni ali lokalni 
organi, skladi Unije, socialni partnerji in 
podjetja, vključno z oceno, kako ti 
prispevajo k ponovni vključitvi delavcev 
na trg dela ali v nove dejavnosti.

(b) opisu ukrepov, ki so jih sprejeli ali jih 
načrtujejo nacionalni, regionalni ali lokalni 
organi, skladi Unije, socialni partnerji in 
podjetja, vključno z oceno, kako ti 
prispevajo k ponovni vključitvi delavcev 
na trg dela ali v nove dejavnosti ter k 
načelu enakega obravnavanja moških in 
žensk.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsi podatki so po možnosti razčlenjeni 
po spolu.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prvič leta 2015 in vsako drugo leto s 
1. avgustom Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 
obsegu in kakovosti dejavnosti v okviru te 
uredbe in Uredbe 1927/2006 v prejšnjih 
dveh letih. Poročilo se osredotoči 
predvsem na dosežene rezultate ESPG in 
vsebuje zlasti informacije v zvezi s 
predloženimi vlogami, sprejetimi sklepi, 
financiranimi ukrepi, vključno z 
dopolnjevanjem z ukrepi, ki se financirajo 
iz drugih skladov Unije, zlasti Evropskega 
socialnega sklada (ESS) in Evropskega 

1. Prvič leta 2015 in vsako drugo leto s 
1. avgustom Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 
obsegu in kakovosti dejavnosti v okviru te 
uredbe in Uredbe 1927/2006 v prejšnjih 
dveh letih. Poročilo se osredotoči 
predvsem na dosežene rezultate ESPG in 
vsebuje zlasti informacije v zvezi s 
predloženimi vlogami, sprejetimi sklepi in
financiranimi ukrepi, pa tudi informacije o 
dejavnostih za doseganje enakosti med 
moškimi in ženskami, informacije in 
statistične podatke o ponovni vključitvi 
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kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), ter zaključkom izplačanih 
finančnih prispevkov. Vsebovati mora tudi 
zadevne vloge, ki so bile zavrnjene ali 
zmanjšane zaradi pomanjkanja sredstev ali 
neupravičenosti.

delavcev, ob posebnem upoštevanju 
najranljivejših kategorij, kot so ženske in 
starejši, ter zaključek izplačanih 
finančnih prispevkov. Glede tega poročilo 
vsebuje oceno tega, ali ti ukrepi in 
dejavnosti dopolnjujejo ukrepe, ki se 
financirajo iz drugih skladov Unije, zlasti 
Evropskega socialnega sklada (ESS) in 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP). Vsebovati mora tudi 
zadevne vloge, ki so bile zavrnjene ali 
zmanjšane zaradi pomanjkanja sredstev ali 
neupravičenosti. Vsi podatki v poročilu so 
po možnosti razčlenjeni po spolu.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) naknadno oceno do 31. decembra 2022 
s pomočjo zunanjih strokovnjakov, da se 
izmerita učinek ESPG in njegova dodana 
vrednost.

(b) naknadno oceno do 31. decembra 2022 
s pomočjo zunanjih strokovnjakov, tudi 
strokovnjakov za vprašanja enakosti med 
spoloma, da se izmerita učinek ESPG in 
njegova dodana vrednost.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preverjanje, da so bili sistemi 
upravljanja in nadzora uvedeni in se 
izvajajo tako, da zagotavljajo učinkovito in 
pravilno uporabo sredstev Unije po načelih 
dobrega finančnega poslovodenja;

(a) preverjanje, da so bili sistemi 
upravljanja in nadzora uvedeni in se 
izvajajo tako, da zagotavljajo učinkovito in 
pravilno uporabo sredstev Unije po načelih 
dobrega finančnega poslovodenja ter 
enakega obravnavanja moških in žensk;
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice ob izvajanju 
upravnega in finančnega nadzora 
zagotovijo, da so v nadzornih organih tudi 
strokovnjaki za vprašanja enakosti med 
spoloma.



PE483.708v04-00 146/147 RR\923267SL.doc

SL

POSTOPEK

Naslov Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za obdobje 2014–2020

Referenčni dokumenti COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)

Pristojni odbor
   Datum razglasitve na zasedanju

EMPL
25.10.2011

Mnenje pripravil
   Datum razglasitve na zasedanju

FEMM
25.10.2011

Pripravljavec/-ka mnenja
   Datum imenovanja

Vilija Blinkevičiūtė
22.11.2011

Obravnava v odboru 27.3.2012 30.5.2012

Datum sprejetja 30.5.2012

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

24
0
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Regina Bastos, Andrea Češková, Iratxe García Pérez, Mikael 
Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril 
Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou), Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, 
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Joanna Senyszyn, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Angelika Werthmann, Inês 
Cristina Zuber

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Franziska Katharina 
Brantner, Minodora Cliveti, Mojca Kleva, Ana Miranda, Norica 
Nicolai, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)



RR\923267SL.doc 147/147 PE483.708v04-00

SL

POSTOPEK

Naslov Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za obdobje 2014–2020

Referenčni dokumenti COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)

Datum predložitve EP 6.10.2011

Pristojni odbor
       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL
25.10.2011

Odbori, zaprošeni za mnenje
       Datum razglasitve na zasedanju

INTA
25.10.2011

BUDG
25.10.2011

CONT
25.10.2011

ITRE
25.10.2011

REGI
25.10.2011

AGRI
25.10.2011

FEMM
25.10.2011

Odbori, ki niso podali mnenja
       Datum sklepa

ITRE
10.11.2011

Pridruženi odbori
       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI
13.9.2012

Poročevalec/-ka
       Datum imenovanja

Marian Harkin
27.10.2011

Oporekanje pravni podlagi
       Datum mnenja JURI

JURI
27.11.2012

Obravnava v odboru 1.3.2012 26.3.2012 20.6.2012 6.9.2012

8.10.2012

Datum sprejetja 6.11.2012

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

35
2
3

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, 
Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan 
Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, 
Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric 
Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, 
Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Martin Kastler, Ádám 
Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle 
Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos 
Pupakis (Konstantinos Poupakis), Silvana Rapti (Sylvana Rapti), 
Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, 
Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Riikka Manner, Csaba Sógor

Datum predložitve 7.1.2013


