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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 
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“ 
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(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 
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
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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 
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 
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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 
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 

(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. 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, 
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finančnega okvira. 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 
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 

črtano
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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.

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 
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

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
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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 
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 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.

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 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 
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.
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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 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 
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, 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.
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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.

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 

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

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

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 

(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.
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upoštevanju skupne zgornje meje, 
določene za podporo kmetom v večletnem 
finančnem okviru.

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 
uporabi sredstev ESPG.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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 
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 gospodarski rasti 
in razvoju zaposlovanju ter socialni 
vključenosti 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, 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 
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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 
nacionalni ali regionalni ravni.

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.
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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 
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
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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 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 
ga je Komisija določila v delegiranem 
aktu, sprejetem v skladu s členom 4(3).

(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.

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 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

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 ali za spremembo ali 
prilagoditev njihovih prejšnjih dejavnosti. 
Usklajeni sveženj prilagojenih storitev 
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prilagojenih storitev lahko vključuje zlasti: 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

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.
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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.

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 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.

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
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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 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 
programov, kot so strukturni skladi in 
predvsem Evropski socialni sklad (ESS).

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1
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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

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 

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 
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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 
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 

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 65 %
celotnega zneska predvidenih stroškov iz 
člena 8(2)(e).
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stopnja 65 % sofinanciranja upravičena.

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.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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 
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 12 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 12 mesecev po 
datumu vloge.
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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 
pridobljenih rezultatov do 30. junija 2018;

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

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka b
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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.
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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 
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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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