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PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 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 za boj 
proti socialni izključenosti in revščini.
Njegovo izvajanje bi bilo treba 
racionalizirati in poenostaviti, predvsem s 
sklopom skupnih določb, ki med drugim 
vključujejo splošne cilje, tipologijo 
ukrepov ter ureditve glede spremljanja in 
vrednotenja. Program bi moral biti 
osredotočen na velike projekte, ki jasno
dajejo zgled in imajo dodano vrednost za 
EU, da bi dosegli kritično maso in 
zmanjšali upravno obremenitev 
upravičencev in Komisije. Poleg tega bi 
bilo treba bolj uporabljati poenostavljene 
oblike obračunavanja stroškov (pavšalne 
zneske in pavšalno financiranje), predvsem 
za izvajanje programov mobilnosti.
Program bi moral ponudnikom 
mikrofinanciranja omogočiti „vse na enem 
mestu“ z zagotavljanjem finančnih sredstev 
za mikrokredite, krepitvijo zmogljivosti in 
tehnično pomočjo. V svojem omejenem 
obsegu pa bi moral z vzpostavitvijo 
rezerve, ki se letno dodeli kot odziv na 
prednostne naloge politike, zagotoviti 
proračunsko prožnost.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ob upoštevanju omejenih sredstev, ki 
so na voljo za ta program, ter predhodne 
dodelitve teh sredstev različnim osem, bi 
bilo treba pri financiranju prednost 
nameniti razvoju struktur z jasnim 
multiplikacijskim učinkom, kar bo 
koristilo prihodnjim aktivnostim in 
pobudam. Uvesti bi bilo treba tudi 
ustrezne ukrepe, da bi preprečili vsakršno 
možnost prekrivanja in/ali dvojnega 
financiranja z drugimi skladi ali 
programi, zlasti z Evropskim socialnim 
skladom.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Obsežni cilji in velik pomen, ki ga 
pripisujejo temu programu, so v nasprotju 
z zelo omejenimi finančnimi sredstvi, ki so 
mu dodeljena, zaradi česar morda ne bi 
bila izpolnjena pričakovanja 
zainteresiranih strani v zvezi z njim. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Področje delovanja mreže EURES je
treba razširiti na razvijanje in podpiranje 
ciljno usmerjenih programov mobilnosti na 
ravni Unije, ki so namenjeni popolnitvi 
delovnih mest, kadar so na trgu dela 
ugotovljeni primanjkljaji. V skladu s 
členom 47 Pogodbe mora program 
pospeševati mobilnost mladih delavcev.

(12) Področje delovanja mreže EURES bi 
bilo treba razširiti na razvijanje in 
podpiranje ciljno usmerjenih programov 
mobilnosti na ravni Unije, ki so namenjeni 
popolnitvi delovnih mest, kadar so na trgu 
dela ugotovljeni primanjkljaji. V skladu s 
členom 47 Pogodbe bi moral program 
pospeševati mobilnost mladih delavcev. Da 
bi EURES lahko dosegel zastavljene cilje, 
bi bilo priporočljivo, da tri osi, ki 
sestavljajo program, ohranijo določeno 
mero finančne neodvisnosti.

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 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 bi moral v 
omejenem proračunskem okviru izboljšati 
dostop socialnih podjetij do finančnih 
sredstev in s tem prispevati k pobudi za 
socialna podjetja, ki jo je sprožila 
Komisija.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko uporabi odobrena 
proračunska sredstva iz odstavka 1 za 

3. Komisija lahko uporabi do 3 % 
odobrenih proračunskih sredstev iz 
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financiranje tehnične in/ali upravne 
pomoči, predvsem v zvezi z revidiranjem, 
naročanjem prevodov pri zunanjih 
izvajalcih, srečanji strokovnjakov ter 
dejavnostmi obveščanja in komuniciranja, 
ki so v vzajemno korist Komisije in 
upravičencev.

odstavka 1 za financiranje tehnične in/ali 
upravne pomoči, predvsem v zvezi z 
revidiranjem, naročanjem prevodov pri 
zunanjih izvajalcih, srečanji strokovnjakov, 
sodelovanjem s tretjimi državami ter 
dejavnostmi obveščanja in komuniciranja, 
ki so v vzajemno korist Komisije in 
upravičencev.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dogodki, konference in seminarji, ki jih 
organizira država, ki predseduje Svetu;

(b) dogodki, konference in seminarji;

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 6 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ukrepi za spodbujanje mobilnosti 
posameznikov v Uniji, predvsem razvoj 
večjezičnih digitalnih platform za 
uravnoteženje ponudbe in povpraševanja 
po delovnih mestih, in ciljno usmerjeni 
programi mobilnosti za popolnitev prostih 
delovnih mest, kjer so bili ugotovljeni 
primanjkljaji na trgu dela, in/ali za pomoč 
posebnim skupinam delavcev, kot so mladi 
delavci.

4. Finančno smiselni ukrepi za 
spodbujanje mobilnosti posameznikov v 
Uniji, predvsem razvoj večjezičnih 
digitalnih platform za uravnoteženje 
ponudbe in povpraševanja po delovnih 
mestih, in ciljno usmerjeni programi 
mobilnosti za popolnitev prostih delovnih 
mest, kjer so bili ugotovljeni primanjkljaji 
na trgu dela, in/ali za pomoč posebnim 
skupinam delavcev, kot so mladi delavci.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 6 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Podpora mikrofinanciranju in socialnim 
podjetjem zlasti s finančnimi instrumenti iz
naslova VIII Prvega dela
Uredbe XXX/2012 [nova finančna uredba] 
o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 
letni proračun Unije, ter donacijami.

5. Podpora mikrofinanciranju in socialnim 
podjetjem zlasti s finančnimi instrumenti iz 
Uredbe XXX/2012 [nova finančna uredba] 
o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 
letni proračun Unije, ter donacijami.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede podpore, dodeljene sodelujočim v 
programu, zlasti glede programov 
mobilnosti iz člena 6(4), se lahko 
uporabijo pavšalni zneski, lestvica
stroškov na enoto in pavšalno 
financiranje.

Sporazum o donaciji določa, kateri del 
finančnega prispevka Unije glede 
podpore, dodeljene sodelujočim v 
programu, zlasti glede programov 
mobilnosti iz člena 6(4), bo temeljil na 
povračilu upravičenih stroškov, kateri del 
pa na pavšalu (vključno z obsegom 
stroškov na enoto) ali povprečnini.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme ustrezne ukrepe, s 
katerimi zagotovi, da so pri izvajanju 
ukrepov, ki se financirajo na podlagi te 
uredbe, finančni interesi Unije zaščiteni 
pred goljufijo, korupcijo in drugimi 
nezakonitimi dejavnostmi z učinkovitim 
preverjanjem, ob odkritju nepravilnosti pa 

1. Komisija sprejme ustrezne ukrepe in 
opravi učinkovite preglede, s katerimi 
zagotovi, da so pri izvajanju ukrepov, ki se 
financirajo na podlagi te uredbe, finančni 
interesi Unije zaščiteni pred goljufijo, 
korupcijo in drugimi nezakonitimi 
dejavnostmi.
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z izterjavo neupravičeno izplačanih 
zneskov in po potrebi z učinkovitimi, 
sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi v 
skladu s členom 325 Pogodbe, Uredbo 
Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 
18. decembra 1995 o zaščiti finančnih 
interesov Evropskih skupnosti in finančno 
uredbo.

1a. Ob odkritju nepravilnosti se 
neupravičeno izplačani zneski izterjajo 
predvsem z izravnavo, zaščita finančnih 
interesov Unije pa lahko po potrebi v 
skladu s členom 325 Pogodbe, Uredbo 
Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. 
decembra 1995 o zaščiti finančnih 
interesov Evropskih skupnosti in finančno 
uredbo vključuje učinkovite, sorazmerne 
in odvračilne kazni.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 se s 
sklepi, sporazumi in pogodbami, ki so 
posledica izvajanja te uredbe, Komisiji, 
vključno z uradom OLAF, in Računskemu 
sodišču izrecno dovoli izvajanje takih 
revizij, preverjanj na kraju samem in 
inšpekcij.

3. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 se s 
sklepi, sporazumi in pogodbami, ki so 
posledica izvajanja te uredbe, Komisiji, 
vključno z uradom OLAF, in Računskemu 
sodišču izrecno dovoli izvajanje takih 
revizij, preverjanj na kraju samem in 
inšpekcij do štirih let po končnem plačilu.

Predlog spremembe 13

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 

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

naloge financiranja, pripravi letna poročila 
o spremljanju ter jih pošlje Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Taka poročila 
zajemajo rezultate Programa in obseg, v 
katerem so bila vprašanja enakosti spolov 
in nediskriminacije, vključno z vprašanji 
dostopnosti, obravnavana v njegovih 
dejavnostih.

Predlog spremembe 14

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 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.
Rezultati ocene se lahko upoštevajo pri 
oblikovanju novih programov na področju 
zaposlovanja in socialnih zadev.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije iz teh letnih poročil o 
izvajanju se uporabijo za dvoletna poročila 
o spremljanju iz člena 13. Taka letna 
poročila o spremljanju vključujejo letna 
poročila iz člena 8(2) Sklepa 
št. 283/2010/EU.

2. Informacije iz teh letnih poročil o 
izvajanju se uporabijo za letna poročila o 
spremljanju iz člena 13. Taka letna 
poročila o spremljanju vključujejo letna 
poročila iz člena 8(2) Sklepa 
št. 283/2010/EU.
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