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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 vzpostavlja okvir za ukrepanje v okviru Evropskega 
socialnega sklada (ESS), ki določa omejitev financiranja na nekatere cilje, povezane s 
strategijo Evropa 2020. Ta strategija spodbuja sedem glavnih pobud, kot so strategija za nova 
znanja in spretnosti ter delovna mesta, mladi in mobilnost, evropska platforma proti revščini 
in socialni izključenosti ter digitalna agenda. 

V tem okviru je treba ponovno opredeliti in oblikovati prednostne naloge v zvezi z 
dodeljevanjem sredstev.

Strategija za nova znanja in spretnosti in delovna mesta se osredotoča na preprečevanje 
predčasne opustitve šolanja in na to, da morajo države članice ponuditi alternativne možnosti 
usposabljanja in učenja v šolah. Poleg tega poudarja pomen usposabljanja in razvoja 
spretnosti, ki omogočajo boljše zaposlitvene možnosti celo življenje, poročilo PE 
2011/2067(INI) pa poziva k financiranju teh prednostnih nalog iz ESS. 

Pobuda Mladi in mobilnost si prizadeva do leta 2020 zmanjšati predčasno opustitev šolanja s 
15 na 10 % ter povečati delež oseb z višješolsko izobrazbo z 31 na 40 %. Poudarek je na 
kvalifikacijah študentov in mladih v procesu usposabljanja. Poročilo PE 2010/2307(INI) 
priporoča, da bi ESS odobril financiranje horizontalnih ukrepov, ki zajemajo več področij, kot 
so zaposlovanje, mobilnost, socialna vključenost in kulturne dejavnosti.

Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti spodbuja vseživljenjske socialne 
inovacije in eksperimentiranje v vseh možnih oblikah. Evropski parlament je v poročilu 
2011/2052(INI) priporočil, da ESS prispeva k tej glavni pobudi, in pozval Komisijo, naj v 
pripravo evropske strategije (...) bolj vključi organizirano civilno družbo ter zadevne 
zainteresirane strani1. 

Digitalna agenda pa si prizadeva do leta 2015 zmanjšati raven digitalne nepismenosti in 
neznanja za polovico ter priporoča vzpostavitev usposabljanja na področju IKT za odrasle. 
Vsebuje akcijski načrt za digitalno opismenjevanje in posebne ukrepe na tem področju za 
skupine ljudi, ki jim grozi izključenost.

V tem mnenju želimo poudariti najbolj spregledane vidike ESS, kot so državljanska 
participacija, mladi, kultura , usposabljanje in šport.

Mladi

Predlog uredbe si prizadeva za zmanjšanje predčasne opustitve šolanja in spodbuja enak 
dostop do kakovostne predšolske vzgoje ter osnovno- in srednješolskega izobraževanja, 
poudarja pa tudi pomembnost boja proti brezposelnosti mladih. Zato mora vztrajati pri 
upoštevanju skrbi mladih, ki so se znašli v osrčju krize, in jih jasno opredeliti kot prejemnike 
sredstev v okviru financiranja ukrepov za spodbujanje njihovega vključevanja v družbo.

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-
0370&language=SL#title1
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Kulturni vidiki

Svet v svojih sklepih o kulturnih in ustvarjalnih kompetencah in njihovi vlogi pri oblikovanju 
intelektualnega kapitala Evrope poziva države članice, naj vključijo prispevek kulturnih in 
ustvarjalnih kompetenc kot podlago za trajnostna delovna mesta in socialne inovacije, da bi v 
celoti izkoristili možnosti, ki jih ponuja (...) ESS1. 
Evropski parlament je isto leto v resoluciji o potencialu kulturnih in ustvarjalnih industrij 
pozival Komisijo, naj spodbuja skupne programe raziskav in partnerstva med kulturnimi in 
ustvarjalnimi industrijami ter sektorjem izobraževanja in usposabljanja (tudi vseživljenjskega 
učenja), da bi državljanom omogočili pridobitev ustvarjalnih in medkulturnih znanj in 
spretnosti, v izobraževanju olajšali uporabo novih tehnologij in novih ustvarjalnih orodij ter 
krepili vseživljenjsko učenje in usposabljanje, predvsem s sredstvi iz Evropskega socialnega 
sklada, ker se to področje tehnološko zelo hitro spreminja. 

Vendar je prispevek kulture k lokalnemu in regionalnemu razvoju v sedanji kohezijski politiki 
opisan le kot kulturna in turistična dediščina. Predlog Komisije za strukturne sklade za 
obdobje 2014–2020 kulture ne omenja v širšem smislu,
čeprav je kultura tesno povezana z izobraževanjem, socialno vključenostjo in inovacijami ter 
je vključena v strategijo EU 2020. Kultura zaradi svojega večstranskega prispevka k 
izobraževanju in usposabljanju prek razvoja spretnosti in znanja, gospodarskemu razvoju v 
okviru kulturnih in kreativnih industrij ter socialni vključenosti, saj preprečuje izključenost 
marginaliziranih skupnosti, potrjuje upravičenost umestitve projektov s kulturnim ciljem v 
načrtovane zakonodajne okvire.

Šport

ESS bi moral podpirati tudi šport, saj spodbuja socialno vključenost, povezovanje in enake 
možnosti. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje 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 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 

(4) Unija se spopada s strukturnimi izzivi, 
ki izhajajo iz ekonomske globalizacije, 
tehnoloških sprememb in vedno starejše 
delovne sile ter pomanjkanja znanja in 

                                               
1 Sklepi Sveta o kulturnih in ustvarjalnih kompetencah in njihovi vlogi pri oblikovanju intelektualnega kapitala 
Evrope (UL C 372, 20.12.2011, str.19).
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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, 
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.

spretnosti ter 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 
ranljive družbene skupine. Cilj ESS je tako 
spodbujanje zaposlovanja in podpora 
mobilnosti delavcev, naložbe v 
izobraževanje, spretnosti in vseživljenjsko 
učenje, podpora podjetništvu in njegovo 
spodbujanje, zlasti med mladimi, 
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.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ob teh prednostnih nalogah, v manj 
razvitih regijah in državah članicah, in z 
namenom povečanja gospodarske rasti in 
zaposlitvenih možnosti bi bilo treba 
izboljšati učinkovitost javne uprave in 
institucionalnih zmogljivosti 
zainteresiranih strani, ki izvajajo politike 
na področju zaposlovanja, izobraževanja in 
socialnih zadev.

(5) Ob teh prednostnih nalogah, v manj 
razvitih regijah in državah članicah, in z 
namenom povečanja gospodarske rasti, 
državljanske participacije in zaposlitvenih
možnosti za vse bi bilo treba izboljšati 
učinkovitost javne uprave, vključno z e-
upravo, in institucionalnih zmogljivosti 
zainteresiranih strani, ki izvajajo politike 
na področju zaposlovanja, izobraževanja in 
socialnih zadev.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
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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 stalni 
razvoj in konkurenčnost evropskih 
mikropodjetij ter malih in srednjih podjetij, 
tudi v kulturni in ustvarjalni industriji, ter 
zagotavljati, da se lahko ljudje s 
pridobivanjem ustreznih spretnosti in prek 
možnosti vseživljenjskega učenja soočijo z 
novimi izzivi, 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 upoštevati prispevek 
kulturnih in ustvarjalnih spretnosti, ki 
omogočajo dostop do spodobnega 
delovnega mesta, in podpreti preusmeritev 
delavcev 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 ukrepov, na vsaj 
20 %, s prispevki iz različnih področij 
politik.

Predlog spremembe 4

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 

(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, 
njegov cilj pa bi moralo biti zmanjšanje 
socialnih razlik. Glede na stopnjo razvoja 
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prednostnih naložb za podporo ESS. podprtih regij bi bilo treba omejiti tudi 
izbor in število prednostnih naložb za 
podporo ESS.

Predlog spremembe 5

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 kazalnikov učinkov 
in rezultatov, ki naj upošteva kakovostni 
vidik, kot je stalnost finančnih ukrepov ter 
koristi v zvezi z odpiranjem novih 
delovnih mest ali vključevanjem.

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Učinkovito in uspešno izvajanje 
ukrepov, ki jih podpira ESS, je odvisno od 
dobrega upravljanja in partnerstva med 
vsemi zadevnimi teritorialnimi in 
družbeno-gospodarskimi akterji, zlasti 
socialnimi partnerji in nevladnimi 
organizacijami. Zato morajo države članice 
spodbujati udeležbo socialnih partnerjev in 
nevladnih organizacij pri izvajanju ESS.

(9) Učinkovito in uspešno izvajanje 
ukrepov, ki jih podpira ESS, je odvisno od 
dobrega upravljanja in partnerstva med 
vsemi zadevnimi teritorialnimi in 
družbeno-gospodarskimi akterji, zlasti 
socialnimi partnerji, lokalnimi organi in 
nevladnimi organizacijami. Zato morajo 
države članice spodbujati dejavno
udeležbo socialnih partnerjev, lokalnih 
organov in nevladnih organizacij pri 
izvajanju ESS.

Predlog spremembe 7

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

(12) Podpora za socialne inovacije je 
bistvena za doseganje boljše odzivnosti 
politik na socialne spremembe ter za 
spodbujanje in podpiranje inovativnih 
socialnih podjetij. Preskušanje in 
vrednotenje inovativnih rešitev pred 
njihovim razširjanjem je pomembno za 
izboljšanje učinkovitosti politik, s čimer se 
upraviči posebna podpora iz ESS.

(12) Podpora za socialne inovacije s 
spodbujanjem in podpiranjem inovativnih 
socialnih in kulturnih podjetij, ki zaradi 
svoje narave in potenciala, kar zadeva 
trajnostno zaposlitev, prispevajo k 
družbenemu in gospodarskemu razvoju.
Preskušanje in vrednotenje inovativnih 
rešitev je bistveno za izboljšanje 
učinkovitosti politik, s čimer se upraviči 
posebna podpora iz ESS.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za izvajanje strategije Evropa 2020 in 
njenih krovnih ciljev je potrebna vključitev 
regionalnih in lokalnih zainteresiranih 
strani. Teritorialni dogovori, lokalne 
pobude za zaposlovanje in socialno 
vključevanje, strategije lokalnega razvoja, 
ki jih vodijo skupnosti, in strategije 
trajnostnega razvoja mest se lahko 
uporabijo in podprejo za dejavnejšo 
vključitev regionalnih in lokalnih organov, 
mest, socialnih partnerjev in nevladnih 
organizacij v izvajanje programov.

(14) Za izvajanje strategije Evropa 2020 in 
njenih krovnih ciljev je potrebna vključitev 
regionalnih in lokalnih zainteresiranih 
strani. Teritorialni dogovori, lokalne 
pobude za zaposlovanje in socialno 
vključevanje, državljanska participacija, 
strategije lokalnega razvoja, ki jih vodijo 
skupnosti, in strategije trajnostnega razvoja 
mest se lahko uporabijo in podprejo za 
dejavnejšo vključitev regionalnih in 
lokalnih organov, mest, socialnih 
partnerjev in nevladnih organizacij v 
izvajanje programov

Predlog spremembe 9

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 na primer podprli študenti, učna 
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ustvarjanje delovnih mest, mobilnost 
delavcev, socialno vključevanje in socialno 
podjetništvo.

mobilnost, ustvarjanje delovnih mest, 
mobilnost delavcev, telesna dejavnost in 
šport, socialno vključevanje, socialno 
podjetništvo in državljanska participacija.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. ESS uresničuje svoje naloge s 
podpiranjem držav članic pri izvrševanju 
prednostnih nalog in doseganju krovnih 
ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast. ESS podpira 
oblikovanje in izvajanje politik in ukrepov 
ob upoštevanju integriranih smernic za 
ekonomske politike in politike za 
zaposlovanje držav članic ter priporočil 
Sveta o nacionalnih programih reform.

2. ESS uresničuje svoje naloge s 
podpiranjem držav članic pri izvrševanju 
prednostnih nalog in doseganju krovnih 
ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, da bi tako 
okrepil socialno kohezijo. ESS podpira 
oblikovanje in izvajanje politik in ukrepov 
ob upoštevanju integriranih smernic za 
ekonomske politike in politike za 
zaposlovanje držav članic ter priporočil 
Sveta o nacionalnih programih reform.

Predlog spremembe 11

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, invalidi, migranti, 
mladi, otroci, etnične manjšine, 
marginalizirane skupnosti in skupine, ki 
jim grozi socialna izključenost ali jih je že 
prizadela. ESS zagotavlja podporo tudi 
organizacijam, sistemom in strukturam s 
ciljem olajšanja njihovega prilagajanja 
novim izzivom ter pospeševanja dobrega 
upravljanja in izvajanja reform, zlasti na 
družbeno-kulturnem in kulturnem 
področju ter na področju politike 
zaposlovanja, izobraževanja, 
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usposabljanja, socialne politike in športa.

Predlog spremembe 12

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 dostojnega dela za iskalce 
zaposlitve in neaktivne ljudi, vključno z 
lokalnimi zaposlitvenimi pobudami, 
podporo za delo, usmerjanje, mobilnost, 
prekvalifikacijo in pridobivanje spretnosti;

Predlog spremembe 13

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) samozaposlovanjem, podjetništvom in 
ustanavljanjem podjetij;

(iii) samozaposlovanjem, podjetništvom, 
ustanavljanjem, stalnim razvojem in 
prenosom podjetij, zlasti mikropodjetij in 
malih podjetij;

Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vi) aktivnim in zdravim staranjem; (vi) aktivnim in zdravim staranjem, zlasti s 
športom;

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vlaganje v izobraževanje, spretnosti, in (b) vlaganje v izobraževanje, strokovno 
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vseživljenjsko učenje z: usposabljanje in pripravništvo, spretnosti, 
kvalifikacije in vseživljenjsko učenje z:

Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) zmanjševanjem osipa in spodbujanjem 
enakega dostopa do kakovostne predšolske 
vzgoje ter primarnega in sekundarnega 
izobraževanja;

(i) zmanjševanjem osipa in spodbujanjem 
enakega dostopa do kakovostne predšolske 
vzgoje, primarnega in sekundarnega 
izobraževanja ter poklicnega 
usposabljanja;

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) izboljšanjem kakovosti, učinkovitosti in 
odprtosti terciarnega in enakovrednega
izobraževanja za dosego višjih stopenj 
udeležbe in uspešnega zaključka 
izobraževanja;

ii) izboljšanjem kakovosti, učinkovitosti in 
odprtosti terciarnega izobraževanja in 
zmogljivosti za poklicno usposabljanje za 
dosego višjih stopenj udeležbe in 
uspešnega zaključka izobraževanja;

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) krepitvijo dostopnosti vseživljenjskega 
učenja, izpopolnjevanjem spretnosti in 
kompetenc delovne sile ter povečevanjem 
odzivnosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja na potrebe trga dela;

(iii) krepitvijo dostopnosti do 
vseživljenjskega učenja in učne mobilnosti 
za mlade, izpopolnjevanjem spretnosti, 
znanja, kvalifikacij in kompetenc delovne 
sile ter povečevanjem odzivnosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja na potrebe 
trga dela;

Predlog spremembe 19
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) spodbujanjem kulturnih možnosti in 
dejavnosti, tudi z usposabljanjem na 
kulturnem, umetniškem in ustvarjalnem 
področju;

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) pospeševanjem socialnega 
gospodarstva in socialnih podjetij;

(v) pospeševanjem socialnega 
gospodarstva in socialnih ter kulturnih
podjetij;

Predlog spremembe 21

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(via) spodbujanjem ustvarjalnosti in 
inovativnosti z zagotavljanjem podpore 
mikropodjetjem, malim in srednjim 
podjetjem na vrhunskih področjih, tudi v 
kulturnih in ustvarjalnih industrijah, ter 
nekaterim nevladnim organizacijam in 
zadrugam;

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c – točka vi b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vib) podpiranjem kulturnih proizvodov in 
širšega dostopa do kulturnih in 
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ustvarjalnih možnosti; 

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka d – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) krepitvijo zmogljivosti za zainteresirane 
strani, ki izvajajo politike na področju 
zaposlovanja, izobraževanja in socialnih 
zadev, ter sektorske in teritorialne 
dogovore za spodbujanje reform na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

(ii) (ii) krepitvijo zmogljivosti za 
zainteresirane strani, zlasti za partnerje iz 
člena 5 Uredbe EU št. [...], ki izvajajo 
politike na področju socialnih zadev in 
kulture za mlade, zaposlovanja, 
izobraževanja in vseživljenjskega 
usposabljanja ter sektorske in teritorialne 
dogovore za spodbujanje reform na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) krepitvijo dostopnosti, uporabe in 
kakovosti informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij z razvojem 
digitalne pismenosti ter naložb v e-
vključevanje, e-spretnosti in povezana 
podjetniška znanja;

(b) krepitvijo dostopnosti, uporabe in 
kakovosti informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij z razvojem 
digitalne pismenosti ter naložb v e-
vključevanje, e-spretnosti in povezana 
podjetniška znanja, tudi z njihovo uporabo 
za spodbujanje in boljše izkoriščanje 
materialne in nematerialne kulturne 
dediščine ter kulturnega turizma;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spodbujanjem raziskav, tehnološkega 
razvoja in inovacij na podlagi razvoja 
podiplomskega študija, usposabljanja 

(c) spodbujanjem raziskav, tehnološkega 
razvoja in inovacij na podlagi razvoja 
podiplomskega študija in podjetniških 
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raziskovalcev, mreženja in partnerstev med 
visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi in 
tehnološkimi središči ter podjetji;

znanj, usposabljanja raziskovalcev, razvoja 
inovativnih mrež recimo v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju, mreženja in 
partnerstev med visokošolskimi zavodi, 
raziskovalnimi in tehnološkimi središči ter 
podjetji;

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) krepitvijo konkurenčnosti malih in 
srednjih podjetij s spodbujanjem 
prilagodljivosti podjetij in delavcev ter 
večjimi naložbami v človeški kapital.

(d) spodbujanjem pogojev za trajnostni 
razvoj in konkurenčnost mikropodjetij, 
malih in srednjih podjetij s spodbujanjem 
prilagodljivosti podjetij, vodstvenega 
kadra in delavcev ter večjimi naložbami v 
človeški kapital, vključno z 
usposabljanjem za mlade in programi za 
pripravnike.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Skupni kazalniki iz Priloge k tej uredbi 
in posebni kazalniki za posamezne 
programe se uporabljajo v skladu s 
členom 24(3) in členom 87(2)(b)(ii) 
Uredbe (EU) št. […]. Vsi kazalniki se 
izrazijo v absolutnih številih.

1. Skupni kazalniki iz Priloge k tej uredbi 
in posebni kazalniki za posamezne 
programe se uporabljajo v skladu s 
členom 24(3) in členom 87(2)(b)(ii) 
Uredbe (EU) št. […]. Vsi kazalniki se 
izrazijo v absolutnih številih ter upoštevajo 
dejavnike kakovosti.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vključenost socialnih partnerjev in 
drugih zainteresiranih strani, zlasti 
nevladnih organizacij, pri izvajanju 
operativnih programov iz člena 5 
Uredbe (EU) št. […] lahko poteka v obliki 
globalnih nepovratnih sredstev iz 
člena 113(7) Uredbe (EU) št. […]. V takem 
primeru se v operativnem programu 
opredeli del programa, na katerega se 
globalna nepovratna sredstva nanašajo, 
vključno z okvirnimi dodeljenimi 
finančnimi sredstvi iz vsake posamezne 
prednostne osi za zadevni del.

1. Vključenost socialnih partnerjev in 
drugih zainteresiranih strani, zlasti 
nevladnih organizacij in socialnega 
gospodarstva, pri izvajanju operativnih 
programov iz člena 5 Uredbe (EU) št. […] 
lahko poteka v obliki globalnih 
nepovratnih sredstev iz člena 113(7) 
Uredbe (EU) št. […]. V takem primeru se v 
operativnem programu opredeli del 
programa, na katerega se globalna 
nepovratna sredstva nanašajo, vključno z 
okvirnimi dodeljenimi finančnimi sredstvi 
iz vsake posamezne prednostne osi za 
zadevni del.

Predlog spremembe 29

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

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 7 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice in Komisija spodbujajo 
enakost spolov z vključevanjem načela iz 
člena 7 Uredbe (EU) št. […] in posebnimi 
ciljno naravnanimi ukrepi iz 
člena 3(1)(a)(iv), zlasti za povečanje trajne 
udeležbe in napredka žensk v 
zaposlovanju, zmanjšanje segregacije na 
podlagi spola na trgu dela, boj proti 
spolnim stereotipom v izobraževanju in 
usposabljanju ter spodbujanje usklajevanja 
poklicnega in zasebnega življenja za moške 
in ženske.

Države članice in Komisija spodbujajo 
enakost spolov z vključevanjem načela iz 
člena 7 Uredbe (EU) št. […] in posebnimi 
ciljno naravnanimi ukrepi iz člena 
3(1)(a)(iv), zlasti za povečanje trajne 
udeležbe in napredka žensk v zaposlovanju 
in podjetništvu, zmanjšanje segregacije na 
podlagi spola na trgu dela, boj proti 
spolnim stereotipom v izobraževanju in 
usposabljanju ter spodbujanje usklajevanja 
poklicnega in zasebnega življenja za moške 
in ženske.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice in Komisija spodbujajo 
enake možnosti za vse, vključno z 
dostopnostjo za invalide z vključevanjem 
načela nediskriminacije iz člena 7 
Uredbe (EU) št. […], ter s posebnimi ciljno 
naravnanimi ukrepi v okviru prednostnih 
naložb, kakor so opredeljene v členu 3 in 
zlasti členu 3(1)(c)(iii). Taki ukrepi so 
namenjeni ljudem, izpostavljenim tveganju 
diskriminacije, in invalidom, da se poveča 
njihova udeležba na trgu dela, okrepi 
njihovo socialno vključevanje, zmanjšajo 
neenakosti v smislu uspešnega zaključka
izobraževanja in zdravstvenega stanja ter 
pospeši prehod od institucionalne oskrbe k 
oskrbi v skupnosti.

Države članice in Komisija spodbujajo 
enake možnosti za vse, vključno z 
dostopnostjo za invalide z vključevanjem 
načela nediskriminacije iz člena 7 
Uredbe (EU) št. […], ter s posebnimi ciljno 
naravnanimi ukrepi v okviru prednostnih 
naložb, kakor so opredeljene v členu 3 in 
zlasti členu 3(1)(c)(iii). Taki ukrepi so 
namenjeni ljudem, izpostavljenim tveganju 
diskriminacije, in invalidom, da se poveča 
njihova udeležba na trgu dela, okrepi 
njihovo socialno vključevanje, zmanjšajo 
neenakosti v izobrazbi in dostopu do 
kulture, pri uspešnem zaključku
izobraževanja in zdravstvenem stanju ter 
pospeši prehod od institucionalne oskrbe k 
oskrbi v skupnosti.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v operativnih programih 
opredelijo teme socialnih inovacij, ki 
ustrezajo posebnim potrebam v njihovih 
operativnih programih.

2. Države članice v operativnih programih 
opredelijo teme socialnih inovacij, ki 
ustrezajo posebnim potrebam v njihovih 
operativnih programih in zajemajo tudi 
tematiko, povezano z mladimi in kulturo.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija olajšuje krepitev zmogljivosti 
za socialne inovacije, zlasti s 
pospeševanjem vzajemnega učenja, 
vzpostavljanjem mrež ter razširjanjem 
dobrih praks in metodologij.

3. Komisija olajšuje krepitev zmogljivosti 
za socialne in kulturne inovacije, zlasti s 
pospeševanjem vzajemnega učenja, 
vzpostavljanjem mrež ter razširjanjem 
dobrih praks in metodologij.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice podpirajo 
transnacionalno sodelovanje, da se 
spodbudi vzajemno učenje, s čimer se 
povečuje učinkovitost politik, ki jih 
podpira ESS. Transnacionalno sodelovanje 
vključuje partnerje iz vsaj dveh držav 
članic.

1. Države članice podpirajo 
transnacionalno sodelovanje, da se 
spodbudita medkulturni dialog in
vzajemno učenje, s čimer se povečuje 
učinkovitost politik, ki jih podpira ESS. 
Transnacionalno sodelovanje vključuje 
partnerje iz vsaj dveh držav članic.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. ESS lahko podpre strategije lokalnega 1. ESS lahko podpre strategije lokalnega 
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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. […].

razvoja, ki jih vodijo skupnosti, v skladu s 
členom 28 Uredbe (EU) št. […], 
teritorialne dogovore in lokalne pobude za 
zaposlovanje, izobraževanje, vključevanje, 
državljansko participacijo, mladino in 
šport 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 
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.

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