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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 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen z 
Uredbo (ES) št. 1927/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o ustanovitvi 
Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji za čas trajanja finančnega 
okvira od 1. januarja 2007 do 
31. decembra 2013, da se Uniji omogoči, 
da izkaže solidarnost delavcem, ki 
postanejo presežni zaradi velikih 
strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ki so posledica 
globalizacije, in zagotovi podporo za 
njihovo hitro ponovno vključitev na trg 
dela. V trenutnih negotovih razmerah, s 
katerimi se še vedno soočajo številne 
države članice, prvotni cilj ESPG ostaja v 
veljavi, saj omogoča, čeprav v skromnem 
obsegu, zagotavljanje prilagojenih storitev 
za delavce, ki so ostali brez zaposlitve 
zaradi kolektivnega odpuščanja, ki ima 
velik vpliv na podjetniški, sektorski in 
regionalni ravni ter je posledica 
gospodarske globalizacije.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Na pobudo države članice prosilke se 
finančni prispevek, ki ne presega 5 % 
skupnih sredstev, lahko izplača za 
pripravo, upravljanje, širjenje informacij in 
obveščanje javnosti, dejavnosti nadzora in 
poročanja.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe 
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe 
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Komisija po začetku veljavnosti sklepa o 
finančnem prispevku v skladu s členom 
15(4) državi članici izplača finančni 
prispevek v obliki predfinanciranja do 
50 % finančnega prispevka Unije državi 
članici, načeloma v 15 dneh, kateremu 
sledijo vmesna in/ali končna plačila.
Predfinanciranje se obračuna, ko se 
finančni prispevek zaključi v skladu s 
členom 18(3).
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe 
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe 
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Poročilo se predloži v vednost
Računskemu sodišču, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru 
regij in socialnim partnerjem.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe 
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe 
Člen 21 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe 
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe 
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Pooblastila iz te uredbe se podelijo za
obdobje veljavnosti te uredbe.
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