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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V Evropi je približno 23 milijonov ljudi brezposelnih, 30 milijonom pa grozi socialna 
izključenost. Zato mora imeti v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 8. junija 
2011 Evropski socialni sklad (ESS) bistveno vlogo pri uresničevanju ciljev strategije 
Evropa 2020 na socialnem področju in področju zaposlovanja ter bi ga morali obravnavati kot 
prednostno politično nalogo in ga temu primerno financirati.

Finančna sredstva za ta sklad za obdobje 2014–2020 niso predmet predloga uredbe o ESS, 
temveč predloga uredbe o skupnih določbah za vse sklade1, katere člen 84(3) določa, da se 
najmanj 25 % sredstev iz strukturnih skladov za manj razvite regije, 40 % za regije v prehodu 
in 52 % za bolj razvite regije v vsaki državi članici dodeli ESS. Ob nezmanjšanih pragovih bi 
to skupaj znašalo najmanj 84 milijard EUR (v stalnih cenah iz leta 2011), kar je minimalni 
skupni delež za ESS ter 25 % dodeljenih sredstev za strukturne sklade in Kohezijski sklad 
skupaj (glede na sporočilo Komisije Proračun za 2020).2 Za primerjavo: v obdobju 2007–
2013 so bila za ESS dodeljena sredstva v višini 78 milijonov EUR (v cenah za 2011), tj. 22 % 
Kohezijskega sklada in strukturnih skladov. Zato Komisija v predlogu za ESS predlaga 
relativno povečanje sredstev v primerjavi s skupnim zneskom za Kohezijski sklad in 
strukturne sklade. Vendar ne smemo pozabiti, da Komisija predlaga nominalno zamrznitev 
skupnega zneska sredstev za Kohezijski sklad in strukturne sklade na ravni zgornje meje za 
leto 2013. Pripravljavec mnenja toplo priporoča ta minimalni delež ter meni, da ga je treba 
vsekakor ohraniti, še toliko bolj, ker gre za novost v primerjavi s sedanjim večletnim 
finančnim okvirom. Evropski parlament je v omenjeni resoluciji navedel, da je treba za 
prihodnji večletni finančni okvir nameniti vsaj 5 % več sredstev glede na raven za leto 2013, 
da bi bilo treba znesek sredstev, ki so ji bila dodeljena v tekočem obdobju finančnega 
programiranja v naslednjem obdobju, vsaj ohraniti na tej ravni in da je treba ESS financirati 
kot prednostno nalogo.

Komisija v členih 84(3) in 84(5) osnutka uredbe o splošnih določbah predlaga tudi dodelitev 
2,5 milijonov EUR za distribucijo hrane najbolj ogroženim osebam. Ta sredstva bi se odštela 
od sredstev posamezne države članice, namenjenega ESS. Vendar prihodnost tega programa 
brez ločene ustrezne pravne podlage, ki bi jasno določala način delovanja programa, in ob 
upoštevanju nedavnih izjav Komisije ostaja nejasna.

Komisija v uredbi o ESS predlaga, da se 20 % sredstev ESS nameni za financiranje socialne 
vključenosti s poudarkom na ukrepih za boj proti brezposelnosti mladih in vključitvi posebne 
podpore za enakost spolov in nediskriminacijo. Države članice osredotočijo 80 % sredstev 
posameznega operativnega programa na do štiri tematske cilje ESS za bolj razvite regije, 
70 % za regije v prehodu ter 60 % za manj razvite regije. Izvajanje tematske osredotočenosti 
bo v osrčju pogajanj o skupnem strateškem okviru in partnerskih pogodbah, ki bodo sklenjene 
z državami članicami. 

V zvezi z drugimi določbami s proračunskimi posledicami pripravljavec mnenja pozdravlja 
prizadevanja Komisije za poenostavitev, zlasti poenostavljene možnosti financiranja z 

                                               
1 COM(2011)0615
2 COM(2011)0500
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uporabo pavšalnih zneskov in standardnih stroškov na enoto. Poudarja, da nosijo države 
članice odgovornost v teh prizadevanjih. 

Pri tem sta bistvena tudi dobro finančno poslovodenje in preglednost. Zato pripravljavec 
mnenja predlaga vključitev več sklicevanj na določbe finančne uredbe, o kateri pravkar 
poteka razprava, ter poziva k preglednejšim in objektivnim kazalnikom učinkov in rezultatov.  

Poleg tega vztraja, da je treba izboljšati usklajevanje in sinergijo med ESS ter drugimi 
programi, zlasti predlaganim programom za socialne spremembe in inovacije, Evropskim 
skladom za prilagoditev globalizaciji in predlaganim programom Erasmus za vse. Oblikovati 
je treba natančne cilje za pojasnitev, kateri program se financira iz katerega instrumenta. 
Predlaga predvsem boljšo opredelitev cilja ESS dejavnega vključevanja in pojasnitev odnosa 
med ESS ter omenjenim programom za socialne spremembe in inovacije. Oba instrumenta naj 
bi se namreč uporabljala za podpiranje t. i. socialnih inovacij in evropskih zavodov za 
zaposlovanje (EURES), vendar po drugačnih pravilih upravljanja in zato tudi na različnih 
ravneh. Komisija predlaga financiranje dejavnosti EURES v zvezi z zaposlovanjem in 
povezanimi službami za obveščanje, svetovanje in usmerjanje na nacionalni in čezmejni 
ravni, čeprav bi se EURES financiral predvsem iz programa za socialne spremembe in 
inovacije. Projekte na področju socialnih inovacij bi lahko financirala neposredno Komisija v 
okviru osi PROGRESS programa za socialne spremembe in inovacije, pri čemer bi jih lahko 
pozneje dodatno razširili v okviru ESS s sofinanciranjem držav članic. ESS bi lahko v okviru 
svojih pristojnosti neposredno spodbujal socialne inovacije. Iz tega sklada bi bilo treba 
financirati tudi infrastrukturo vseživljenjskega učenja, dejavnosti vseživljenjskega učenja pa 
iz predlaganega večletnega programa Erasmus za vse. 
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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

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja na svojo resolucijo z dne 
8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1; ponovno poudarja, da so v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
potrebna zadostna dodatna sredstva, da bi 
Unija lahko izvedla svoje sedanje politične 
prednostne naloge in nove naloge iz 
Lizbonske pogodbe ter se odzvala na 
nepredvidene dogodke; poudarja, da se 
lahko za doseganje dogovorjenih ciljev 
Unije, za obveznosti in za načelo 
solidarnosti Unije kljub povečanju ravni 
sredstev naslednjega večletnega 
finančnega okvira za najmanj 5 % v 
primerjavi z letom 2013 nameni le omejen 
finančni prispevek; poziva Svet, naj v 
primeru, da se ne strinja s tem pristopom, 
jasno opredeli, katere od njegovih 
političnih prednostnih nalog ali projektov 
bi bilo mogoče povsem opustiti kljub 
njihovi dokazani evropski dodani 
vrednosti;

_______________
¹Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.
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Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1b. ponovno izraža stališče iz svoje 
resolucije z dne 7. junija 2011¹ v prid 
nadaljevanja programa za razdeljevanje 
hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji v 
okviru naslednjega večletnega finančnega 
obdobja; poziva Komisijo, naj predlaga 
najustreznejšo pravno podlago; vendar 
poudarja, da cilji ESS in programa za 
ogrožene osebe niso povsem enaki;
_______________
¹ Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0338.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) ESS bi moral izboljšati zaposlitvene 
možnosti, spodbujati izobraževanje in 
vseživljenjsko učenje ter oblikovati ukrepe 
aktivnega vključevanja v skladu z 
nalogami, ki so bile ESS zaupane na 
podlagi člena 162 Pogodbe, s čimer bi v 
skladu s členom 174 Pogodbe prispeval k 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji. 
ESS bi moral v skladu s členom 9 Pogodbe 
upoštevati zahteve, povezane s 
spodbujanjem visoke stopnjo zaposlenosti, 
zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, 
bojem proti socialni izključenosti in visoko 
stopnje izobraženosti in usposobljenosti ter 
varovanjem človekovega zdravja.

(2) ESS bi moral izboljšati zaposlitvene 
možnosti, spodbujati ustvarjanje 
trajnostnih delovnih mest, izobraževanje 
in vseživljenjsko učenje, oblikovati ukrepe 
aktivnega vključevanja ter se boriti proti 
revščini in socialni izključenosti v skladu s 
členom 9 Pogodbe in z nalogami, ki so mu 
bile zaupane na podlagi člena 162 
Pogodbe, s čimer bi v skladu s členom 174 
Pogodbe prispeval k ekonomski, socialni in 
teritorialni koheziji. ESS bi moral v skladu 
s členom 9 Pogodbe upoštevati zahteve, 
povezane s spodbujanjem visoke stopnjo 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite, bojem proti revščini in
socialni izključenosti in visoko stopnje 
izobraženosti in usposobljenosti ter 
varovanjem človekovega zdravja.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) v svoji resoluciji z dne 8. junija 2011 
o vlaganju v prihodnost in novem 
večletnem finančnem okviru za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo je Evropski parlament menil, da 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 razmer in 
zmanjševanje revščine;

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) v tej resoluciji je tudi poudaril, da 
ima ESS temeljno vlogo pri uresničevanju 
ciljev strategije Evropa 2020 na socialnem 
in zaposlitvenem področju in da bi ga bilo 
treba obravnavati kot politično 
prednostno nalogo in temu primerno 
financirati, ter se zavzel za bolj strateško 
uporabo tega sklada za spodbujanje 
enakosti spolov, dostopa do trga dela in 
ponovne integracije ter preprečevanje 
brezposelnosti, revščine, socialne 
izključenosti in vseh oblik diskriminacije.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) ESS je bilo v sklopu večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2007–2013 
dodeljenih 78 milijard EUR (v cenah za 
2011). V sporočilu Proračun za strategijo 
Evropa 2020¹ za obdobje 2014–2020 
Komisija predlaga najmanjši delež za ESS 
v višini 25 % proračuna, dodeljenega za 
Kohezijski sklad in strukturne sklade (tj. 
najmanj 84 milijard EUR v cenah za 
2011). Od ESS je odvisen obstoj številnih 
instrumentov trga dela. Če bodo države 
članice še naprej pozivale k nadaljnjemu 
varčevanju v splošnem proračunu 
Evropske unije, se bodo zmanjšali 
instrumenti trga dela v vsej Uniji, zaradi 
česar ne bo mogoče zmanjšati ravni 
brezposelnosti.
______________
¹ COM(2011)0500

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Evropska unija se spopada s 
strukturnimi izzivi, ki izhajajo iz 
ekonomske globalizacije, tehnoloških 
sprememb in vedno starejše delovne sile 
ter pomanjkanja spretnosti in delovne sile v 
nekaterih sektorjih in regijah. Te izzive je 
še povečala nedavna gospodarska in 
finančna kriza, ki je povečala stopnje 
brezposelnosti, pri čemer je prizadela zlasti 
mlade in druge ranljive skupine, kot so 
migranti. Cilj ESS je tako spodbujanje 
zaposlovanja in podpora mobilnosti 
delavcev, naložbe v izobraževanje, 

(4) Evropska unija se spopada s 
strukturnimi in demografskimi izzivi, ki 
izhajajo iz ekonomske globalizacije, 
tehnoloških sprememb in vedno starejše 
delovne sile ter pomanjkanja spretnosti in 
delovne sile v nekaterih sektorjih in 
regijah. Te izzive je še povečala nedavna 
gospodarska in finančna kriza, ki je 
povečala stopnje brezposelnosti, pri čemer 
je prizadela zlasti mlade in druge ranljive 
skupine, kot so migranti. Cilj ESS je tako 
spodbujanje zaposlovanja ter ustvarjanje 
delovnih mest in podpora mobilnosti 
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spretnosti in vseživljenjsko učenje, 
spodbujanje socialnega vključevanja in boj 
proti revščini. S spodbujanjem boljšega 
delovanja trgov dela s krepitvijo 
transnacionalne geografske mobilnosti 
delavcev bi moral ESS zlasti podpirati 
evropske zavode za zaposlovanje 
(dejavnosti EURES) v zvezi z 
zaposlovanjem in povezanimi storitvami 
informiranja, svetovanja in usmerjanja na 
nacionalni in čezmejni ravni.

delavcev, naložbe v izobraževanje, 
spretnosti in vseživljenjsko učenje, 
spodbujanje socialnega vključevanja in boj 
proti revščini. S spodbujanjem boljšega 
delovanja trgov dela s krepitvijo 
transnacionalne geografske mobilnosti 
delavcev bi moral ESS podpirati evropske 
zavode za zaposlovanje (dejavnosti 
EURES) v zvezi z zaposlovanjem in 
povezanimi storitvami informiranja, 
svetovanja in usmerjanja na nacionalni in 
čezmejni ravni. Evropska Komisija bi 
morala sistematično spremljati dejavnosti 
mreže EURES in rezultate objavljati.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Obenem je bistveno podpirati razvoj in 
konkurenčnost evropskih malih in srednjih 
podjetij ter zagotavljati, da se ljudje lahko 
prilagodijo s pridobivanjem ustreznih 
spretnosti in prek možnosti 
vseživljenjskega učenja, novih izzivom, 
kot so prehod na gospodarstvo, ki temelji 
na znanju, digitalna agenda ter prehod na 
nizkoogljično in bolj energetsko učinkovito 
gospodarstvo. Z izvajanjem svojih 
primarnih tematskih ciljev bi moral EES 
prispevati k obravnavi teh izzivov. V zvezi 
s tem bi moral ESS podpreti preusmeritev 
delovne sile k „zelenim“ spretnostim in 
delovnim mestom, zlasti v sektorjih 
energetske učinkovitosti, obnovljive 
energije in trajnostnega prometa, ob 
upoštevanju namere Unije, da bi povečala 
delež proračuna EU, ki je namenjen 
vključevanju podnebnih vidikov, na vsaj 
20 %, s prispevki iz različnih področij 
politik.

(6) Obenem je bistveno podpirati razvoj, 
konkurenčnost in mobilnost evropskih 
malih in srednjih podjetij ter zagotavljati, 
da se ljudje lahko s pridobivanjem 
ustreznih spretnosti in prek možnosti 
vseživljenjskega učenja prilagodijo 
spreminjajočim se gospodarskim in 
socialnim razmeram ter novim izzivom, 
kot so prehod na gospodarstvo, ki bo 
temeljilo na znanju, digitalna agenda ter 
prehod na nizkoogljično in bolj energetsko 
učinkovito gospodarstvo. Z izvajanjem 
svojih primarnih tematskih ciljev bi moral 
EES prispevati k obravnavi teh izzivov. V 
zvezi s tem bi moral ESS podpreti 
preusmeritev delovne sile k „zelenim“ 
spretnostim in delovnim mestom, zlasti v 
sektorjih energetske učinkovitosti, 
obnovljive energije in trajnostnega 
prometa, ob upoštevanju namere Unije, da 
bi povečala delež proračuna EU, ki je 
namenjen vključevanju podnebnih vidikov, 
na vsaj 20 %, s prispevki iz različnih 
področij politik.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) ESS bi moral prispevati k strategiji 
Evropa 2020 z zagotavljanjem večje 
osredotočenosti podpore na prednostne 
naloge Evropske unije. ESS bi moral zlasti 
povečati podporo za boj proti socialni 
izključenosti in revščini z določitvijo 
najmanjših, temu namenjenih sredstev. 
Glede na stopnjo razvoja podprtih regij bi 
bilo treba omejiti tudi izbor in število 
prednostnih naložb za podporo ESS.

(7) ESS bi moral prispevati k strategiji 
Evropa 2020 z zagotavljanjem večje 
osredotočenosti podpore na prednostne 
naloge Evropske unije in podpirati države 
članice pri izvajanju njihovih nacionalnih 
programov reform. ESS bi moral zlasti 
povečati dejavno podporo za boj proti 
socialni izključenosti in revščini z 
določitvijo najmanjših, temu namenjenih 
sredstev. Glede na stopnjo razvoja podprtih 
regij bi bilo treba omejiti tudi izbor in 
število prednostnih naložb za podporo 
ESS.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za zagotavljanje natančnejšega 
spremljanja in izboljšanega ocenjevanja 
doseženih rezultatov na evropski ravni z 
ukrepi, ki jih podpira ESS, bi bilo treba 
določiti skupen sklop kazalnikov učinkov 
in rezultatov.

(8) Za zagotavljanje natančnejšega 
spremljanja in izboljšanega ocenjevanja 
doseženih rezultatov na evropski ravni z 
ukrepi, ki jih podpira ESS, bi bilo treba 
določiti skupen sklop preglednih in 
objektivnih kazalnikov učinkov in 
rezultatov.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Ob upoštevanju dejstva, da je za 
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zagotovitev zaposlovanja in socialne 
kohezije potreben integriran in celosten 
pristop, bi moral ESS podpirati 
oblikovanje medsektorskih partnerstev na 
teritorialni osnovi in njihovih programov.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Države članice in Komisija bi morale 
zagotoviti, da izvajanje prednostnih nalog, 
ki jih financira ESS, prispeva k 
spodbujanju enakosti spolov v skladu s 
členom 8 Pogodbe. Vrednotenja so 
pokazala, da je pomembno upoštevati vidik 
spola v vseh razsežnostih programov, ob 
zagotavljanju, da se sprejmejo tudi 
specifični ukrepi za spodbujanje enakosti 
spolov.

(10) Države članice in Komisija bi morale 
zagotoviti, da izvajanje prednostnih nalog, 
ki jih financira ESS, prispeva k 
spodbujanju enakosti spolov v skladu s 
členom 8 Pogodbe. Vrednotenja so 
pokazala, da je pomembno upoštevati vidik 
spola v vseh razsežnostih programov, tudi 
pri pravočasni in dosledni pripravi, 
izvajanju, spremljanju in vrednotenju, ter
ob zagotavljanju, da se sprejmejo tudi 
specifični ukrepi za spodbujanje enakosti 
spolov.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Ker se področje uporabe tega 
programa deloma prekriva s področjem 
uporabe programa za socialne spremembe 
in inovacije, bi bilo treba sprejeti ukrepe 
za preprečitev dvojnega financiranja istih 
dejavnosti in pobud. Poleg tega se 
dejavnosti, pri katerih ima ESS deljeno 
upravljanje, deloma prekrivajo z 
dejavnostmi programa za socialne 
spremembe in inovacije, pri katerih se 
izvaja neposredno upravljanje, zato bi bilo 
treba vzpostaviti ukrepe za preprečevanje 
podvajanja ali dvojnega financiranja 
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dejavnosti v okviru različnih načinov 
upravljanja.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Izkoristiti bi bilo treba sinergije med 
Evropskim socialnim skladom, Evropskim 
skladom za regionalni razvoj, Kohezijskim 
skladom, Evropskim kmetijskim skladom 
za razvoj podeželja ter Evropskim skladom 
za pomorstvo in ribištvo. Poleg tega bi bilo 
treba skladno strukturirati Evropski 
socialni sklad, Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji in večletni 
program za socialne spremembe in 
inovacije, da bi povečali njihovo 
učinkovitost, izboljšali njihovo usklajenost 
in preprečili podvajanje financiranja.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) S ciljem poenostavitve uporabe ESS 
in zmanjšanja tveganja napak ter z 
upoštevanjem posebnosti dejavnosti, ki jih 
podpira ESS, je primerno določiti določbe, 
ki dopolnjujejo člena 57 in 58 Uredbe (EU) 
št. […]. 

(16) S ciljem poenostavitve uporabe ESS 
in zmanjšanja tveganja napak ter z 
upoštevanjem posebnosti dejavnosti, ki jih 
podpira ESS, je primerno določiti določbe, 
ki dopolnjujejo člena 57 in 58 Uredbe (EU) 
št. […]. Boljše izvajanje in večja kakovost 
porabe bi morali biti vodilni načeli za 
doseganje ciljev instrumenta z 
zagotavljanjem optimalne porabe 
finančnih virov. 
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Pomembno je zagotoviti dobro 
finančno poslovodenje programa in 
njegovo izvajanje na kar najbolj učinkovit 
in uporabnikom prijazen način, obenem 
pa zagotoviti pravno varnost in dostopnost 
instrumenta za vse udeležence. Ker se 
dejavnosti v okviru ESS izvajajo na 
podlagi deljenega upravljanja, države 
članice ne bi smele dodajati novih pravil, 
saj bi s tem otežili uporabo sredstev za 
upravičence.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Uporaba pavšalnih zneskov in 
standardnih stroškov na enoto, kot je 
določeno v členih 116 in 116a finančne 
uredbe, bi morala prispevati k 
poenostavitvi uporabe sredstev za 
upravičence ter zmanjšati administrativno 
breme za vse partnerje projektov ESS. 
Morebitne ostanke pavšalnih zneskov 
obdržijo partnerji projektov.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Države članice in regije bi bilo treba 
spodbuditi h krepitvi učinkov finančnega 
vzvoda ESS prek finančnih instrumentov, 
da bi se na primer podprli študenti, 

(17) Države članice in regije bi bilo treba 
spodbuditi h krepitvi učinkov finančnega 
vzvoda ESS prek finančnih instrumentov, 
da bi se podprli zaposljivost, zlasti med 
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ustvarjanje delovnih mest, mobilnost
delavcev, socialno vključevanje in socialno 
podjetništvo.

mladimi, ustvarjanje delovnih mest, 
mobilnost delavcev, socialno vključevanje 
in socialno podjetništvo.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Pooblastilo za sprejemanje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije bi bilo treba podeliti 
Komisiji v zvezi z opredelitvijo 
standardnih stroškov na enoto in pavšalnih 
zneskov ter njihovih najvišjih zneskov v 
skladu z različnimi vrstami dejavnosti in 
opredelitvijo posebnih pravil in pogojev za 
jamstva na osnovi politik ESS. Zlasti je 
pomembno, da Komisija med 
pripravljalnim delom opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
predložitev zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(18) Pooblastilo za sprejemanje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije bi bilo treba podeliti 
Komisiji v zvezi z opredelitvijo, v skladu z 
ustreznimi določbami finančne uredbe, 
standardnih stroškov na enoto in pavšalnih 
zneskov ter njihovih najvišjih zneskov v 
skladu z različnimi vrstami operacij in 
opredelitvijo posebnih pravil in pogojev 
jamstev na osnovi politike. Zlasti je 
pomembno, da Komisija med 
pripravljalnim delom opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
predložitev zadevnih dokumentov
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) ESS bi moral politikam držav članic 
resnično dodati vrednost, zato 
razporejanje njegovih sredstev ne bi smelo 
biti samodejno povezano z 
makroekonomsko uspešnostjo posamezne 
države članice. 

Obrazložitev

Z dodatnimi kaznimi bi se lahko zaostrili problemi držav, ki jih pestijo makroekonomske 
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težave. Proračuna ESS ne bi smeli povečevati, temveč bi se morali osredotočiti na pomoč 
državam članicam pri ustvarjanju rasti in zaposlovanja.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. ESS koristi ljudem, vključno s 
prikrajšanimi skupinami, kot so 
dolgotrajno brezposelni, invalidi, migranti, 
etnične manjšine, marginalizirane 
skupnosti in ljudje, ki jim grozi socialna 
izključenost. ESS zagotavlja podporo tudi 
podjetjem, sistemom in strukturam s ciljem 
olajšanja njihovega prilagajanja novim 
izzivom ter spodbujanja dobrega 
upravljanja in izvajanja reform, zlasti na 
področju politike zaposlovanja, 
izobraževanja in socialne politike.

3. ESS koristi ljudem, vključno s 
prikrajšanimi skupinami, kot so 
dolgotrajno brezposelni, mladi in manj 
usposobljeni delavci, invalidi, migranti, 
etnične manjšine, marginalizirane 
skupnosti in ljudje, ki jim grozi socialna 
izključenost. ESS zagotavlja podporo tudi 
podjetjem, sistemom in strukturam s ciljem 
olajšanja njihovega prilagajanja novim 
izzivom ter spodbujanja dobrega 
upravljanja in izvajanja reform, zlasti na 
področju politike zaposlovanja, 
izobraževanja in socialne politike.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) dostopom do zaposlitve za iskalce 
zaposlitve in neaktivne ljudi, vključno z 
lokalnimi zaposlitvenimi pobudami in 
podporo za mobilnost delavcev;

(i) dostopom do zaposlitve in zaposlitvenih 
storitev za iskalce zaposlitve in neaktivne 
ljudi, vključno z lokalnimi zaposlitvenimi 
pobudami in podporo za mobilnost 
delavcev;

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a – točka vii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(viia) podporo na trgu dela za 
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zaposlovanje prikrajšanih oseb, zlasti 
invalidov;

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) usposabljanjem za najpomembnejše 
veščine, predvsem za podjetništvo in 
povečevanje zaposljivosti;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spodbujanje socialnega vključevanja in 
boj proti revščini z:

(c) spodbujanje dejavnega socialnega 
vključevanja in boj proti revščini z:

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 c (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) dejavnim vključevanjem; (i) dejavnim vključevanjem s pomočjo:

– integriranih pristopov dejavnega 
vključevanja, zlasti da bi se izboljšale 
zaposlitvene možnosti in povečale koristi 
za osebe v delovno aktivni starosti, ki bi 
podpirali celovite, individualizirane poti 
do vključenosti, kakovost dela in socialno 
udejstvovanje, zajemali ukrepe za socialno 
vključevanje ter vključevanje in ponovno 
vključevanje v skupnost ter bi zagotavljali 
dostop do kakovostnih storitev in 
vključujočih trgov dela;
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– vključevanja pristopa življenjskega 
ciklusa za zagotavljanje celostne podpore 
za zmanjšanje revščine in socialne 
izključenosti otrok in starejših oseb;

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) vključevanjem marginaliziranih 
skupnosti, kot so Romi;

(ii) vključevanjem marginaliziranih 
skupnosti;

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) krepitvijo dostopa do cenovno 
sprejemljivih, trajnostnih in visoko 
kakovostnih storitev, vključno z 
zdravstvenimi in socialnimi storitvami 
splošnega interesa;

(iv) krepitvijo dostopa do cenovno 
sprejemljivih, trajnostnih in visoko 
kakovostnih storitev, vključno z 
zaposlovalnimi, izobraževalnimi, 
zdravstvenimi in socialnimi storitvami 
splošnega interesa;

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 c (vi)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. c (vi) strategijami lokalnega razvoja, ki 
jih vodijo skupnosti;

1. c (vi) strategijami lokalnega razvoja, ki 
jih vodijo skupnosti, kot je določeno v 
členu 28 uredbe o splošnih določbah; 

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 1. Države članice zagotovijo, da so 
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strategija in ukrepi iz operativnih 
programov skladni in osredotočeni na 
obravnavanje izzivov, opredeljenih v 
okviru nacionalnih programov reform in 
ustreznih priporočil Sveta po členu 148(4) 
Pogodbe, s čimer prispevajo k 
uresničevanju krovnih ciljev strategije 
Evropa 2020 glede zaposlovanja, 
izobraževanja in zmanjševanja revščine.

strategija in ukrepi iz operativnih 
programov skladni in osredotočeni na 
obravnavanje izzivov, ki so jih regije in 
organi pod nacionalno ravnjo opredelili v 
okviru nacionalnih programov reform in 
ustreznih priporočil Sveta po členu 148(4) 
Pogodbe, s čimer prispevajo k 
uresničevanju krovnih ciljev strategije 
Evropa 2020 glede zaposlovanja, 
izobraževanja in zmanjševanja revščine ter 
k izpolnitvi nalog ESS, opisanih v členu 2.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaj 20 % skupnih sredstev ESS v 
posamezni državi članici se dodeli 
tematskemu cilju „spodbujanje socialnega 
vključevanja in boj proti revščini“ iz člena 
9(9) Uredbe EU) št. […].

2. Vsaj 20 % skupnih sredstev ESS v 
posamezni državi članici se dodeli 
tematskemu cilju „spodbujanje dejavnega
socialnega vključevanja in boj proti 
revščini“ iz člena 9(9) Uredbe (EU) 
št. […].

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo tematsko 
osredotočenost na naslednje načine:

3. Države članice in regionalni organi
zagotovijo tematsko osredotočenost na 
naslednje načine:

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Določbe o tematski osredotočenosti ne 
veljajo za sredstva iz posebne prednostne 
osi, ki so v celoti namenjena za inovacije 
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in nadnacionalne ukrepe.

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za spodbuditev ustrezne udeležbe 
nevladnih organizacij pri ukrepih, ki jih 
podpira ESS, predvsem na področju 
socialnega vključevanja, enakosti spolov in 
enakih možnosti, ter njihovega dostopa do 
teh ukrepov, organi upravljanja 
operativnega programa v regiji iz 
člena 82(2)(a) Uredbe (EU) št. […] ali v 
državah članicah, ki so upravičene do 
podpore iz Kohezijskega sklada, 
zagotovijo, da se ustrezen znesek sredstev 
ESS dodeli dejavnostim krepitve 
zmogljivosti nevladnih organizacij.

3. Za spodbuditev ustrezne udeležbe 
nevladnih organizacij pri ukrepih, ki jih 
podpira ESS, predvsem na področju 
socialnega in socialno-kulturnega
vključevanja, enakosti spolov in enakih 
možnosti, ter njihovega dostopa do teh 
ukrepov, organi upravljanja operativnega 
programa v regiji iz člena 82(2)(a) 
Uredbe (EU) št. […] ali v državah 
članicah, ki so upravičene do podpore iz 
Kohezijskega sklada, zagotovijo, da se 
ustrezen znesek sredstev ESS dodeli 
dejavnostim krepitve zmogljivosti 
nevladnih organizacij.

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. ESS lahko podpre strategije lokalnega 
razvoja, ki jih vodijo skupnosti, v skladu s 
členom 28 Uredbe (EU) št. […], 
teritorialne dogovore in lokalne pobude za 
zaposlovanje, izobraževanje in socialno 
vključevanje ter celostne teritorialne 
naložbe iz člena 99 Uredbe (EU) št. […].

1. ESS podpre strategije lokalnega razvoja, 
ki jih vodijo skupnosti, v skladu s 
členom 28 Uredbe (EU) št. […], 
teritorialne dogovore in lokalne pobude –
na primer socialno-kulturne pobude – za 
zaposlovanje, tudi zaposlovanje mladih, 
izobraževanje in socialno vključevanje ter 
celostne teritorialne naložbe iz člena 99 
Uredbe (EU) št. […].

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kot dopolnilo k ukrepom ESRR iz 2. Kot dopolnilo k ukrepom ESRR iz 
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člena 7 Uredbe (EU) št. [ESRR] lahko ESS 
podpre trajnostni razvoj mest s strategijami 
integriranih ukrepov za reševanje 
gospodarskih, okoljskih in socialnih 
izzivov na urbanih območjih mest, ki so 
navedena v pogodbi o partnerstvu.

člena 7 Uredbe (EU) št. [ESRR] lahko ESS 
podpre trajnostni razvoj mest s strategijami 
integriranih ukrepov za reševanje 
gospodarskih, okoljskih in socialnih 
izzivov na urbanih območjih mest, ki so 
navedena v pogodbi o partnerstvu. Da se 
financiranje ne bi prekrivalo, se ti posegi 
uskladijo med različnimi instrumenti in 
programi.

Predlog spremembe 37
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu s členom 32 Uredbe (EU) 
št. […] lahko ESS podpira ukrepe in 
politike, ki spadajo v njegovo področje 
uporabe, s finančnimi instrumenti, kot so 
sistemi delitve tveganja, dolžniški in 
kapitalski instrumenti, jamstveni skladi, 
holdinški skladi in posojilni skladi.

1. V skladu s členom 32 Uredbe (EU) 
št. […] lahko ESS podpira ukrepe in 
politike, ki spadajo v njegovo področje 
uporabe, s finančnimi instrumenti, kot so 
sistemi delitve tveganja, dolžniški in 
kapitalski instrumenti, jamstveni skladi, 
holdinški skladi, posojilni skladi ter 
mikrokrediti in mehanizmi 
mikrokreditiranja.

Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESS se lahko uporabi za izboljšanje 
dostopa do kapitalskih trgov za javne in 
zasebne organe na nacionalni in regionalni 
ravni, ki izvajajo ukrepe in politike s 
področja uporabe ESS in operativnega 
programa prek „jamstev na osnovi politike 
ESS“, ki so predmet odobritve s strani 
Komisije.

ESS se lahko uporabi za izboljšanje 
dostopa do kapitalskih trgov za javne in 
zasebne organe na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, ki izvajajo ukrepe, zlasti 
mikrokredite in mikrokreditne 
instrumente, in politike s področja uporabe 
ESS, in operativne programe prek „jamstev 
na osnovi politike ESS“, ki so predmet 
odobritve s strani Komisije.
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