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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je za uresničitev ciljev strategije EU 2020 na področju boja proti 
brezposelnosti in revščini predlagala Program za socialne spremembe in inovacije, ki naj bi 
pomagal izvajati tri vodilne pobude: Mladi in mobilnost, Program za nova znanja in spretnosti 
ter nova delovna mesta in Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti.

Predlaga, da bi se v navedeni novi program za obdobje 2014–2020 vključila tri obstoječa 
orodja za obdobje 2007–2013: program Progress, mreža EURES in evropski mikrofinančni 
instrument Progress, ki obstaja šele od leta 2010.

S tem želi uresničiti cilje za poenostavitev večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–
2020, pri čemer predlaga, da bi upravičencem zagotovili lažji dostop do programov, zmanjšali 
upravne stroške, uskladili finančne predpise, zagotovili visoko raven prožnosti pri izvajanju 
ter omogočili sinergije med posameznimi osmi programa in drugimi programi Skupnosti 
(zlasti Evropskim socialnim skladom).

Tako predlaga več členov, v katerih si prizadeva za takšno poenostavitev.

S pogostejšim dodeljevanjem pavšalnih zneskov ali pavšalnim financiranjem naj bi se tako za 
upravljavske službe Komisije kot za upravičence zmanjšali upravni stroški, zlasti za izvajanje 
programov mobilnosti.

Za ponudnike mikrokreditov naj bi bila ustanovljena tudi enotna kontaktna točka, ki bi jim 
hkrati zagotavljala potrebna sredstva za mikrofinanciranje, tehnično pomoč in sredstva za 
okrepitev njihovih zmogljivosti ter spodbujala njihovo delovanje in razvoj.

Vključitev vseh treh obstoječih orodij, katerih cilji, končni upravičenci, akterji in delovanje se 
razlikujejo, v en sam program bi lahko oslabila skladnost predloga in prožnost programa, cilj 
za uresničitev sinergije med temi podprogrami in drugimi sredstvi Skupnosti pa bi postal 
preveč zapleten. Zato je treba nekatere predloge Komisije predelati ali poglobiti, da bi 
zagotovili ustrezno izvajanje programa, ki bo kar najbolj koristilo končnim upravičencem in 
vmesnim akterjem ne glede na njihovo velikost.

Projekte je treba podpirati glede na njihovo evropsko dodano vrednost, ne pa toliko glede na 
velikost. Mali projekti Skupnosti imajo lahko resnično evropsko dodano vrednost, kar potrjuje 
delovanje mikrofinančnega instrumenta. 

Pripravljavka mnenja predlaga drugačno razdelitev (v odstotkih) med tri podprograme, kot jo 
predlaga Evropska komisija, ki pa je v skladu s predlogi poročevalke pristojnega odbora, da bi 
za vsakega zagotovili potrebna sredstva in upoštevanje njegovih značilnosti. 

Predlaga tudi, da skupni znesek Programa za upravne stroške Komisije, povezane z njegovim 
upravljanjem, ne bi presegal 2 %. 

Pripravljavka mnenja pozdravlja oblikovanje rezerve v višini 5 % skupnega zneska, ki bo 
omogočal letno prilagajanje političnim prednostnim nalogam in razvoju potreb, vendar meni, 
da je treba pri njenem črpanju upoštevati posebne pravice proračunskega organa (Parlamenta 
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in Sveta). 

Poleg tega jo skrbi, ali bo zagotovljena dejanska sinergija med Programom za socialne 
spremembe in inovacije ter drugimi ukrepi Skupnosti na socialnem področju, zlasti tistimi, ki 
so financirani iz Evropskega socialnega sklada, in tistimi, ki izhajajo iz načrtov za nova 
programa Erasmus za vse ter Temeljne pravice in državljanstvo, predvsem glede vprašanj 
enakosti med spoloma in boja proti diskriminaciji, ki niso več vključena v podprogram 
Progress.

Meni, da je treba posebno pozornost nameniti vrednotenju programa, zlasti tistemu, ki ga bo 
opravila Komisija v sredini leta 2017, da bi načrtovali njegove potrebne spremembe v okviru 
proračunskega postopka za leto 2018. 

Pozornost želi nameniti tudi potrebi po podpori in okrepitvi mikrofinančnega instrumenta, ki 
je eden od inovativnih finančnih instrumentov, za katere Komisija želi, da bi se izvajali v 
obdobju 2014–2020. Brezposelnim (zlasti tistim, ki so zelo oddaljeni od trga dela), revnim 
delavcem in mikropodjetnikom, ki želijo razviti svojo dejavnost, je treba zagotoviti finančne 
(mikrokredite, lastniški mikrokapital in čim več mikrozavarovanj) in podporne storitve. 
Predlog Komisije delno zagotavlja dostop do finančnih storitev, ne povezuje pa jih s 
podpornimi storitvami, ki so pogosto financirane iz Evropskega socialnega sklada. 

Zagotoviti je treba tudi, da bo to orodje v celoti pregledno ter da mu bodo dodeljeni prihodki 
in plačila, ustvarjeni z ustreznimi finančnimi operacijami.

Na splošno se zdi, da Komisija predlaga stabilno financiranje tega programa glede na prejšnje 
obdobje – kar je treba še preveriti –, pri tem pa upošteva, da bodo vidiki diskriminacije in 
enakosti med spoloma obravnavani v obdobju 2014–2020 v okviru programa Temeljne 
pravice in državljanstvo (razdelek 3). Pripravljavka mnenja predlaga tudi, da se glede na 
napredovanje izmenjave mnenj med institucijami o prihodnjem večletnem finančnem okviru 
glasovanje o znesku, ki bo dodeljen programu, prestavi, vse dokler ne bo sprejet dogovor o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020. Opozarja, da je Parlament v 
odstavku 163 svoje resolucije z dne 8. junija 2011 „Vlaganje v prihodnost: novi večletni 
finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo“ izrazil prepričanje, da je 
treba za naslednji večletni finančni okvir nameniti vsaj 5 % več sredstev glede na raven za 
leto 2012, zagotoviti pa je treba tudi potrebna sredstva za dobro izvajanje programa.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. poudarja, da se finančna sredstva, 
navedena v zakonodajnem predlogu, 
proračunskemu organu samo predlagajo 
in da jih ni mogoče dokončno določiti, 
dokler ne bo sprejet dogovor o uredbi o 
večletnem finančnem okviru; 

Obrazložitev

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. ponavlja svoje stališče, da je treba v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
zagotoviti dovolj dodatnih sredstev, s 
katerimi bi lahko Unija izpolnila svoje 
politične prednostne naloge in nove 
naloge iz Lizbonske pogodbe, zlasti na 
področju socialnega vključevanja, ter se 
odzvala na nepredvidene dogodke; 
poudarja, da je Parlament v svoji 
resoluciji z dne 8. junija 2011 „Vlaganje v 
prihodnost: novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo“ pozval, da bi morala biti v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
sredstva višja za najmanj 5 % glede na
raven za leto 2013; poziva Svet, naj, če se 
ne strinja s tem pristopom, jasno opredeli, 
katere od njegovih političnih prednostnih 
nalog ali projektov je mogoče povsem 
opustiti kljub njihovi dokazani evropski 
dodani vrednosti;
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Obrazložitev

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Program mora v skladu s strategijo 
Evropa 2020 slediti usklajenemu pristopu 
za spodbujanje zaposlovanja ter boj proti 
socialni izključenosti in revščini. Njegovo 
izvajanje je treba racionalizirati in 
poenostaviti, predvsem s sklopom skupnih 
določb, ki med drugim vključujejo splošne 
cilje, tipologijo ukrepov ter ureditve glede 
spremljanja in vrednotenja. Program mora
biti osredotočen tudi na velike projekte z 
jasno dodano vrednostjo za EU, da bi 
dosegli kritično maso in zmanjšali 
upravno obremenitev upravičencev in 
Komisije. Poleg tega je treba bolj 
uporabljati poenostavljene oblike 
obračunavanja stroškov (pavšalne zneske 
in pavšalno financiranje), predvsem za 
izvajanje programov mobilnosti. Program 
mora ponudnikom mikrofinanciranja 
omogočiti „vse na enem mestu“ z 
zagotavljanjem finančnih sredstev za 
mikrokredite, krepitvijo zmogljivosti in 
tehnično pomočjo. Nazadnje pa mora z 
vzpostavitvijo rezerve, ki se letno dodeli 
kot odziv na prednostne naloge politike, 
zagotoviti proračunsko prožnost.

(5) Program bi moral v skladu s strategijo 
Evropa 2020 slediti usklajenemu pristopu 
za spodbujanje zaposlovanja ter boj proti 
socialni izključenosti in revščini. Njegovo 
izvajanje bi bilo treba racionalizirati in 
poenostaviti, predvsem s sklopom skupnih 
določb, ki bodo med drugim vključujejo
splošne cilje, tipologijo ukrepov ter 
ureditve glede spremljanja in vrednotenja.
Program bi moral biti osredotočen tudi na
male, srednje in velike projekte z jasno 
dodano vrednostjo za EU, ob tem pa je 
usmerjen v zagotavljanje, da bo upravna
obremenitev upravičencev in Komisije na 
čim nižji možni ravni. Poleg tega je treba 
bolj uporabljati poenostavljene oblike 
obračunavanja stroškov (pavšalne zneske 
in pavšalno financiranje), predvsem za 
izvajanje programov mobilnosti. Program 
bi moral ponudnikom mikrofinanciranja 
omogočiti točko„vse na enem mestu“ z 
zagotavljanjem finančnih sredstev za 
mikrokredite, krepitvijo zmogljivosti in 
tehnično pomočjo. Nazadnje pa bi moral z 
vzpostavitvijo rezerve, ki se letno dodeli 
kot odziv na prednostne naloge politike, in 
ob upoštevanju posebnih pravic 
proračunskega organa zagotoviti 
proračunsko prožnost.

Obrazložitev

Poudariti bi bilo treba, da bo o uporabi sredstev iz rezerve odločal proračunski organ.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Slab dostop do posojil je ena od 
glavnih ovir pri ustanavljanju podjetij, 
zlasti pri osebah, ki so od trga dela najbolj 
oddaljene. Pospešiti je treba prizadevanja 
Unije in nacionalna prizadevanja na tem 
področju, da bi povečali ponudbo 
mikrofinanciranja in zadovoljili 
povpraševanje tistih, ki ga najbolj 
potrebujejo, predvsem pa brezposelnih in 
ranljivih, ki želijo ustanoviti ali razviti 
mikropodjetje, vključno s 
samozaposlitvijo, vendar nimajo dostopa 
do posojila. Prvi korak, ki sta ga Evropski 
parlament in Svet leta 2010 naredila v to 
smer, je vzpostavitev Instrumenta.

(14) Slab dostop do posojil in lastniškega 
ali navideznega lastniškega kapitala je ena 
od glavnih ovir pri ustanavljanju podjetij, 
zlasti pri osebah, ki so od trga dela najbolj 
oddaljene. Pospešiti je treba prizadevanja 
Unije in nacionalna prizadevanja na tem 
področju, da bi povečali ponudbo 
mikrofinanciranja in zadovoljili 
povpraševanje tistih, ki ga najbolj 
potrebujejo, predvsem brezposelnih in 
ranljivih, ki želijo ustanoviti ali razviti 
mikropodjetje, vključno s 
samozaposlitvijo, vendar nimajo dostopa 
do posojila. Prvi korak, ki sta ga Evropski 
parlament in Svet leta 2010 naredila v to 
smer, je vzpostavitev Instrumenta.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Socialna podjetja so temeljni kamen 
pluralističnega socialnega tržnega 
gospodarstva v Evropi. Lahko so gibala
socialnih sprememb, saj ponujajo 
inovativne rešitve in zato pomembno 
prispevajo k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020. Program mora izboljšati 
dostop socialnih podjetij do finančnih 
sredstev in s tem prispevati k pobudi za 
socialna podjetja, ki jo je sprožila 
Komisija.

(16) Socialna podjetja imajo pomembno 
vlogo v pluralističnem socialnem tržnem 
gospodarstvu v Evropi. Lahko so gibalo
socialnih sprememb, saj ponujajo 
inovativne rešitve in zato pomembno 
prispevajo k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020. Program bi moral izboljšati 
dostop socialnih podjetij do finančnih 
sredstev in s tem prispevati k pobudi za 
socialna podjetja, ki jo je sprožila 
Komisija.

Predlog spremembe 6



PE486.165v02-00 8/16 AD\902965SL.doc

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe 
mora Program pri vseh dejavnostih 
podpirati vključevanje ciljev enakosti 
spolov in načela nediskriminacije. Zaradi 
ocene, kako sta pri dejavnostih Programa 
obravnavani enakost spolov in 
nediskriminacija, sta potrebni redno 
spremljanje in vrednotenje.

(18) V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe 
bi moral Program pri vseh dejavnostih 
podpirati cilje vključevanja enakosti spolov 
in nediskriminacije. Zaradi ocene, kako sta 
pri dejavnostih Programa obravnavani 
enakost spolov in nediskriminacija, sta
potrebna redno spremljanje in vrednotenje, 
sredstva za vključevanje enakosti spolov 
in načela nediskriminacije pa bi bilo treba 
premakniti v program „Pravice in 
državljanstvo“.

Obrazložitev

Skupni znesek 958 milijonov EUR v predlogu uredbe za obdobje od 2014 do 2020 ni bistveno 
večji kot sedanji odhodki v višini približno 932 milijonov EUR za obdobje od 2007 do 2013. 
To povečanje pa bi utegnilo biti mnogo večje, saj je bila sedanja poraba v višini 238 
milijonov EUR za vključevanje enakosti spolov in načela nediskriminacije v sedanjem 
programu Progress izločena iz predloga novega programa in premeščena v drug proračun 
(Pravice in državljanstvo), kar je treba jasno poudariti.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) v skladu z resolucijo Parlamenta z 
dne 8. junija 2011 „Vlaganje v 
prihodnost: novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo“ je eden od velikih izzivov 
Evropske unije ohranjanje 
konkurenčnosti, povečanje rasti in boj 
proti visoki brezposelnosti, za izboljšanje 
zaposlovanja pa je bistvenega pomena 
osredotočenost na ustrezno delujoče trge 
dela in socialne pogoje, spodbujanje 
dostojnega dela, zagotavljanje pravic 
delavcev po vsej Evropi ter izboljšanje 
delovnih pogojev in zmanjševanje 
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revščine;
____________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S to uredbo se ustanovi Program 
Evropske unije za socialne spremembe in 
inovacije (v nadaljnjem besedilu: 
Program), katerega namen je prispevati k 
izvajanju strategije Evropa 2020, njenih 
glavnih ciljev in integriranih smernic, tako 
da se zagotavlja finančna podpora za cilje 
Evropske unije v smislu spodbujanja 
visoke ravni zaposlenosti, zagotavljanja 
ustrezne socialne zaščite, boja proti 
socialni izključenosti in revščini ter 
izboljšanja delovnih pogojev.

1. S to uredbo se ustanovi Program 
Evropske unije za socialne spremembe in 
inovacije (v nadaljnjem besedilu: 
Program), katerega namen je prispevati k 
izvajanju strategije Evropa 2020, njenih 
glavnih ciljev, vodilnih pobud in 
integriranih smernic, tako da se zagotavlja 
finančna podpora za cilje Evropske unije v 
smislu spodbujanja visoke ravni 
zaposlenosti, zagotavljanja ustrezne 
socialne zaščite, boja proti socialni 
izključenosti in revščini ter izboljšanja 
delovnih pogojev.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) posodobiti zakonodajo Unije v skladu z 
načeli pametne ureditve in zagotoviti 
učinkovito uporabo prava Unije pri 
zadevah, povezanih z delovnimi pogoji;

(c) posodobiti zakonodajo Unije v skladu z 
načeli pametne ureditve in zagotoviti 
učinkovito uporabo prava Unije pri 
zadevah, povezanih z delovnimi pogoji, pri 
tem pa ustrezno upoštevati delitev 
odgovornosti med zakonodajalci in 
socialnimi partnerji;

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) oblikovati in spodbujati sisteme in 
zakonodajo, ki podpirajo razvoj sektorja 
malih in srednjih podjetij; 

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odobrena proračunska sredstva za 
izvajanje Programa v obdobju od
1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 
znašajo 958,19 milijona EUR.

1. Finančna sredstva, ki v smislu točke 
[…] Medinstitucionalnega sporazuma z 
dne …/… med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem 
finančnem poslovodenju predstavljajo 
prednostni referenčni okvir in so 
namenjena za izvajanje Programa v 
obdobju od 1. januarja 2014 do 
31. decembra 2020, v tekočih cenah 
znašajo [958,19 milijona EUR].

Obrazložitev

Finančna sredstva, navedena v zakonodajnem predlogu, so samo okvirna in jih ni mogoče 
dokončno določiti, dokler ne bo sprejet dogovor o uredbi o večletnem finančnem okviru.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preostalih 5 % se med osi razdeli za vsako 
leto posebej v skladu s prednostnimi 
nalogami politike.

Da bi učinkovito uporabili ta sredstva in 
omogočili njihovo prelivanje med osmi 
skladno s prednostnimi nalogami politike, 
se preostalih 5 % med osi razdeli za vsako 
leto posebej, pri čemer se v celoti 
upoštevajo pooblastila proračunskega 
organa pri letnem proračunu.
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Obrazložitev

O uporabi preostalih 5 % odločata Evropski parlament in Svet.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okvirni deleži za drugo polovico 
programskega obdobja se lahko 
spremenijo, ko Komisija opravi vmesno 
vrednotenje Programa, objavljeno sredi 
leta 2017.

Obrazložitev

Ker ni mogoče natančno napovedati, kako bo do leta 2020 potekal razvoj v vseh treh oseh, se 
leta 2017 opravi pregled razporeditve sredstev med osi.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 6 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru Programa so lahko financirane 
naslednje vrste ukrepov:

Ne zadeva slovenske različice.

Obrazložitev

Jezikovni popravek v francoski različici.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 6 – točka 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dogodki, konference in seminarji, ki jih (b) samo tisti dogodki, konference in 
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organizira država, ki predseduje Svetu; seminarji, ki jih organizira država, ki 
predseduje Svetui in neposredno 
odgovarjajo ciljem programa.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 6 – točka 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) mrežnim povezovanjem in 
sodelovanjem specializiranih organov, 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov ter zavodov za zaposlovanje na 
evropski ravni;

(d) mrežnim povezovanjem in 
sodelovanjem specializiranih organov, 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov, organizacij civilne družbe in 
socialnih partnerjev ter zavodov za 
zaposlovanje na evropski ravni;

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepe v okviru Programa je mogoče 
izvajati skupaj z drugimi instrumenti Unije, 
če taki ukrepi izpolnjujejo cilje Programa 
in drugih zadevnih instrumentov.

Ukrepe v okviru Programa je mogoče 
izvajati skupaj z drugimi instrumenti Unije, 
če izpolnjujejo cilje Programa in drugih 
zadevnih instrumentov. Komisija v 
sodelovanju z državami članicami 
zagotovi, da so začrtane jasne razmejitve 
med posredovanjem v okviru drugih 
instrumentov (npr. sklada Evropski 
socialni sklad ali Evropski sklad za 
regionalni razvoj) in Program, da bi 
preprečila prekrivanje pomoči ter 
zagotovila sinergijo.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Programa, skladne z 
drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, 
zlasti v okviru Evropskega socialnega 
sklada (ESS) in na področjih, kot so 
socialni dialog, pravosodje in temeljne 
pravice, izobraževanje, poklicno 
usposabljanje in mladinska politika, 
raziskave in inovacije, podjetništvo, 
zdravje, širitev in zunanji odnosi ter 
splošna gospodarska politika.

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Programa, skladne z 
drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, 
zlasti v okviru Evropskega socialnega 
sklada (ESS), predvsem za zagotavljanje 
pomoči upravičencem do 
mikrofinančnega instrumenta. Zagotovita 
se tudi skladnost in dopolnjevanje na 
področjih, kot so socialni dialog, 
pravosodje in temeljne pravice (zlasti z 
večletnim programom Pravice in 
državljanstvo za obdobje 2014–2020), 
izobraževanje, poklicno usposabljanje in 
mladinska politika (zlasti z večletnim 
programom Erasmus za vse), raziskave in 
inovacije, podjetništvo, zdravje, širitev in 
zunanji odnosi ter splošna gospodarska 
politika.

Obrazložitev

Pristop socialnih inovacij krepi povezovanje mikrofinančnih ustanov z izvajalci storitev za 
razvoj podjetij ter jim omogoča vključevanje v pobude za zaposlovanje in socialno 
vključevanje.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zaradi rednega spremljanja 
Programa in kakršnih koli prilagoditev, 
potrebnih za njegovo politiko in prednostne 
naloge financiranja, pripravi dvoletna 
poročila o spremljanju ter jih pošlje 
Evropskemu parlamentu in Svetu. Taka
poročila zajemajo rezultate Programa in 

Komisija zaradi rednega spremljanja 
Programa in morebitnih prilagoditev, 
potrebnih za njegovo politiko in prednostne 
naloge financiranja, pripravi dvoletna 
poročila o spremljanju ter jih pošlje 
Evropskemu parlamentu in Svetu. Ta
zajemajo napredek pri izvajanju 
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obseg, v katerem so bila vprašanja enakosti 
spolov in nediskriminacije, vključno z 
vprašanji dostopnosti, obravnavana v 
njegovih dejavnostih.

Programa, dosežene rezultate in obseg, v 
katerem so bila vprašanja enakosti spolov 
in nediskriminacije, vključno z vprašanji 
dostopnosti, obravnavana v njegovih 
dejavnostih.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do konca leta 2017 se opravi vmesno 
vrednotenje Programa, da se izmeri 
doseženi napredek pri uresničevanju 
njegovih ciljev, ugotovi, ali so bila njegova 
sredstva učinkovito uporabljena, in oceni 
njegova dodana vrednost za Unijo.

1. Do sredine leta 2017 se opravi vmesno 
vrednotenje Programa, da se izmeri 
doseženi napredek pri uresničevanju 
njegovih ciljev, ugotovi, ali so bila njegova 
sredstva učinkovito uporabljena, in oceni 
njegova dodana vrednost za Unijo. 
Komisija lahko na podlagi tega 
vrednotenja predlaga prenos odobritev 
med osmi Programa.

Obrazložitev

Vrednotenje je treba opraviti prej, kot je predlagala Komisija, da bi se lahko odločili o 
spremembah Programa v drugi polovici večletnega finančnega okvira, kot je predlagano v 
predlogu spremembe 3.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 22 – točka 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) osebe, ki so ostale brez službe ali jim to 
grozi ali imajo težave pri vstopanju ali 
ponovnem vstopanju na trg dela, 
posameznike, ki jim grozi socialna 
izključenost, in ogrožene osebe, ki so v 
zapostavljenem položaju pri dostopu do 
konvencionalnega trga posojil in ki želijo 
ustanoviti ali razviti svoje mikropodjetje;

(a) osebe, ki so ostale brez službe ali jim to 
grozi ali imajo težave pri vstopanju ali 
ponovnem vstopanju na trg dela, 
posameznike, ki jim grozi socialna 
izključenost, in ogrožene osebe, ki so v 
zapostavljenem položaju pri dostopanju do 
konvencionalnega trga posojil ali 
razpolaganju s potrebnim lastniškim ali 
navideznim lastniškim kapitalom in ki 
želijo ustanoviti ali razviti svoje 
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mikropodjetje;

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Javni in zasebni organi, ki izvajajo 
dejavnosti iz odstavka 1(a), spoštujejo 
visoke standarde upravljanja, vodenja in 
varstva potrošnikov v skladu z načeli 
evropskega kodeksa pravilnega ravnanja za 
ponudnike mikrokreditov in si prizadevajo 
preprečevati, da bi se osebe in podjetja 
preveč zadolžili.

3. Javni in zasebni organi, ki izvajajo 
dejavnosti iz odstavka 1(a), spoštujejo 
visoke standarde upravljanja, vodenja in 
varstva potrošnikov v skladu z načeli 
evropskega kodeksa pravilnega ravnanja
pri dodeljevanju mikrokreditov in
dostopanju do lastniškega ali navideznega 
lastniškega kapitala ter si prizadevajo 
preprečevati, da bi se osebe in podjetja 
preveč zadolžili.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V skladu s členom 18(2) [finančne 
uredbe] se prihodki in plačila, ustvarjeni z 
določenim finančnim instrumentom,
dodelijo temu istemu finančnemu 
instrumentu. Za finančne instrumente, ki so 
že bili vzpostavljeni v prejšnjem večletnem 
finančnem okviru, se prihodki in plačila, 
ustvarjeni z dejavnostmi, ki so se začele v 
prejšnjem obdobju, dodelijo finančnemu 
instrumentu tekočega obdobja.

3. V skladu z ustreznimi določbami 
finančne uredbe se prihodki in plačila, 
ustvarjeni z določenim finančnim 
instrumentom, dodeljujejo temu 
finančnemu instrumentu, dokler je 
veljaven. Za finančne instrumente, ki so že 
bili vzpostavljeni v prejšnjem večletnem 
finančnem okviru, se prihodki in plačila, 
ustvarjeni z dejavnostmi, ki so se začele že 
v prejšnjem obdobju, dodelijo finančnemu 
instrumentu tekočega obdobja.
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