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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0607),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 164 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0327/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 22. februarja 
20121,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...2,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenj Odbora za 
proračun, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kulturo 
in izobraževanje ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) ESS mora izboljšati zaposlitvene 
možnosti, pospeševati izobraževanje in 
vseživljenjsko učenje ter podpirati ukrepe 
dejavnega vključevanja v skladu z 
nalogami, ki so bile ESS zaupane na 
podlagi člena 162 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: 
Pogodba), s čimer bi v skladu s 
členom 174 Pogodbe prispeval k 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji. 
ESS mora v skladu s členom 9 Pogodbe 
upoštevati zahteve, povezane z visoko 
stopnjo zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
socialni izključenosti in visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja ter 
varovanjem človekovega zdravja.

Or. fr

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski svet je 17. junija 2010 pozval, 
naj vse skupne politike, vključno s 
kohezijsko politiko, podprejo strategijo 
Evropa 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Za dosego polne 
usklajenosti ESS s cilji te strategije, zlasti 
glede zaposlovanja, izobraževanja in boja 
proti socialni izključenosti, bi moral ESS 
države članice podpreti pri izvajanju 
priporočil Sveta glede širših smernic 
ekonomskih politik držav članic in Unije 
ter sklepov Sveta o smernicah za 

(3) Evropski svet je 17. junija 2010 pozval, 
naj vse skupne politike, vključno s 
kohezijsko politiko, podprejo strategijo 
Evropa 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Za dosego polne 
usklajenosti ESS s cilji te strategije, zlasti 
glede zaposlovanja, izobraževanja in 
usposabljanja ter boja proti socialni 
izključenosti, bi moral ESS države članice 
podpreti pri izvajanju priporočil Sveta 
glede širših smernic ekonomskih politik 
držav članic in Unije ter sklepov Sveta o 
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zaposlitvene politike držav članic, sprejetih 
v skladu s členom 121 in členom 148(4) 
Pogodbe. Prav tako bi moral prispevati k 
izvajanju vodilnih pobud, ob posebnem 
upoštevanju „Programa za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta“, pobude 
„Mladi in mobilnost“ in „Evropske 
platforme za boj proti revščini in socialni 
izključenosti“. Podprl bo tudi dejavnosti v 
pobudi „Evropska digitalna agenda“ in 
„Unija inovacij“.

smernicah za zaposlitvene politike držav 
članic, sprejetih v skladu s členoma 121(2)
in 148(4) Pogodbe. Prav tako bi moral 
podpirati izvajanje vodilnih pobud, ob 
posebnem upoštevanju „Programa za nova 
znanja in spretnosti ter delovna mesta“, 
pobude „Mladi in mobilnost“ in „Evropske 
platforme za boj proti revščini in socialni 
izključenosti“. Prispevati bi moral tudi k 
dejavnostim v pobudi „Evropska digitalna 
agenda“ in „Unija inovacij“.

Or. fr

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) Evropska unija se spopada s 
strukturnimi izzivi, ki izhajajo iz 
ekonomske globalizacije, tehnoloških 
sprememb in vedno starejše delovne sile 
ter pomanjkanja znanja in 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 druge ranljive 
skupine, kot so migranti. Cilj ESS mora 
biti spodbujanje zaposlovanja in podpora 
mobilnosti delavcev, naložbe v 
izobraževanje, usposobljenost in 
vseživljenjsko učenje, spodbujanje socialne 
vključenosti in boj proti revščini. S 
pospeševanjem boljšega delovanja trgov 
dela s krepitvijo nadnacionalne geografske 
mobilnosti delavcev bi moral ESS zlasti 
podpirati evropske zavode za zaposlovanje 
(dejavnosti EURES) v zvezi z 
zaposlovanjem in povezanimi službami 
informiranja, svetovanja in usmerjanja na 
nacionalni in čezmejni ravni.

Or. fr
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Predlog spremembe 4
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 
lokalnimi in regionalnimi skupnostmi, 
socialnimi partnerji in nevladnimi 
organizacijami. Zato morajo države članice 
spodbujati sodelovanje lokalnih in 
regionalnih skupnosti, socialnih partnerjev 
in nevladnih organizacij pri izvajanju ESS.

Or. fr

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Uredba (EU) št. […] določa, da se 
pravila o upravičenosti izdatkov določijo 
na nacionalni ravni, razen nekaterih izjem, 
za katere je treba določiti posebne določbe, 
kar zadeva ESS.

(15) Uredba (EU) št. […] določa, da se 
pravila o upravičenosti odhodkov določijo 
na nacionalni ravni, razen nekaterih izjem, 
za katere je treba določiti posebne določbe
za vsak sklad.

Or. fr

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Glede na temeljno vlogo ESS pri 
uresničevanju glavnih ciljev strategije 
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Evropa 2020 na socialnem področju in 
področju zaposlovanja bi morali ta sklad 
obravnavati kot prednostno politično 
nalogo in ga temu primerno financirati.

Or. fr

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18b) Človeški kapital je glavni vzvod, s 
katerim lahko Unija zagotovi svojo 
mednarodno konkurenčnost in trajno 
oživi svoje gospodarstvo. Z nobenimi 
drugimi naložbami ni mogoče doseči 
strukturnih reform, če jih ne spremlja 
skladna strategija za razvoj človeškega 
kapitala; zato je treba zagotoviti, da bodo 
sredstva za izboljšanje usposobljenosti, 
dvig stopnje zaposlenosti in vključenost 
vseh v družbo omogočala izvajanje 
dejavnosti v ustreznem obsegu, najmanj 
25 % teh sredstev pa je treba zagotoviti v 
okviru politike Unije za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo.

Or. fr

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18c) Znanstvena in praktična dognanja 
jasno kažejo, da lahko zmanjšanje 
finančnih sredstev za politike, ki 
podpirajo razvoj človeškega kapitala in 
socialno vključevanje, le še dodatno 
obremeni države članice v težkem 
gospodarskem in finančnem položaju ter
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zmanjša njihove možnosti, da bi si 
dolgoročno opomogle; zato v nobenem 
primeru ne bi smeli ustaviti plačil iz ESS 
na podlagi uspešnosti držav članic v 
procesu ekonomskega upravljanja.

Or. fr

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naloge (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. ESS spodbuja visoke stopnje
zaposlenosti in kakovost delovnih mest, 
podpira geografsko in poklicno mobilnost 
delavcev, olajšuje njihovo prilagajanje 
spremembam, spodbuja visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja, spodbuja 
enakost spolov, enake možnosti in 
nediskriminacijo, krepi socialno 
vključevanje in boj proti revščini, s čimer 
prispeva k uresničevanju prednostnih 
nalog Evropske unije v zvezi s krepitvijo 
gospodarske, socialne in teritorialne 
kohezije.

1. ESS spodbuja visoko stopnjo
zaposlenosti in kakovost delovnih mest, 
podpira geografsko in poklicno mobilnost 
delavcev, spodbuja visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja ter olajšuje 
prilagajanje delavcev spremembam 
podjetij in proizvodnih sistemov. Prispeva 
tudi h krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije v Uniji, boju proti 
revščini in socialni izključenosti, 
spodbujanju enakosti spolov, enakim 
možnostim ter odpravljanju vseh oblik 
diskriminacije.

Or. fr
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Predlog spremembe 11
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, 
ki izhajajo iz njegovih nalog, ob 
upoštevanju celostnih smernic za 
ekonomske politike in politike za 
zaposlovanje držav članic ter priporočil 
Sveta o nacionalnih programih reform.

Or. fr

Predlog spremembe 12
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 je namenjen ljudem. Podpira zlasti 
osebe in skupine, izključene iz trga dela, v 
prikrajšanem položaju ali ki jim na trgu 
dela grozi marginalizacija, kot so 
dolgotrajno brezposelni, invalidi, migranti, 
etnične manjšine, marginalizirane 
skupnosti in ljudje, ki jim grozi socialna 
izključenost. ESS zagotavlja podporo tudi 
delavcem, podjetjem in podjetnikom ter
sistemom in strukturam s ciljem olajšanja 
njihovega prilagajanja novim izzivom ter 
spodbujanja dobrega upravljanja in 
izvajanja reform, zlasti na področju 
socialne politike, politike zaposlovanja ter 
politike začetnega in nadaljnjega 
poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja.

Or. fr
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Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti 
delavcev z:

(a) za tematski cilj „spodbujanje 
zaposlovanja in podpora mobilnosti 
delavcev“ z:

Or. fr

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) dostopom do zaposlitve za iskalce 
zaposlitve, spodbujanjem dostopa do 
zaposlitve za neaktivne ljudi ali tiste, ki so 
oddaljeni od trga dela in podporo za 
mobilnost delavcev;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) trajnostnim vključevanjem mladih, ki 
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, na trg dela;

(ii) trajnostnim vključevanjem mladih, tudi 
tistih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo 
ali usposabljajo, na trg dela;

Or. fr



PR\897949SL.doc 13/28 PE486.203v01-00

SL

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) enakostjo spolov ter usklajevanjem 
poklicnega in zasebnega življenja;

(iv) enakostjo spolov pri dostopu do dela 
in poklicnega napredovanja ter 
usklajevanjem poklicnega in zasebnega 
življenja;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vi) aktivnim in zdravim staranjem; (vi) izboljšanjem kakovosti zaposlitve, 
delovnih pogojev in okolja ter zdravja pri 
delu in podpiranjem aktivnega staranja 
starejših delavcev;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vlaganje v izobraževanje, 
usposobljenost in vseživljenjsko učenje z:

(b) za tematski cilj „vlaganje v 
izobraževanje, usposobljenost in 
vseživljenjsko učenje“ z:

Or. fr

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – točka i
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) preprečevanjem in zmanjševanjem 
osipa, spodbujanjem enakega dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje ter 
primarnega in sekundarnega izobraževanja
in ponovnim vključevanjem mladih, ki so 
opustili šolanje brez kvalifikacij, prek 
podpiranja osebnih projektov, ki jim 
omogočajo nadaljnje izobraževanje in 
usposabljanje;

Or. fr

Predlog spremembe 20
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 in enakovrednega 
izobraževanja ter mreženjem visokošolskih 
zavodov, izobraževalnih in raziskovalnih 
centrov ter podjetij, da bi dosegli višjo 
stopnjo udeležbe in uspešnega zaključka 
izobraževanja;

Or. fr

Predlog spremembe 21
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 pravičnejše dostopnosti 
vseživljenjskega učenja, potrjevanjem 
pridobljenih izkušenj ter izpopolnjevanjem 
spretnosti in kompetenc delovne sile, med 
drugim, da bi zagotovili aktivno staranje 
delavcev;
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Or. fr

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) izboljšanjem usklajenosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja s 
potrebami trga dela, zlasti z oblikovanjem 
orodij za predvidevanje bodočih potreb po 
kompetencah, odzivnostjo sistemov 
izobraževanja in usposabljanja ter 
izobraževalnim in poklicnim 
usmerjanjem;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) za tematski cilj „spodbujanje socialne 
vključenosti in boj proti revščini“ z:

Or. fr

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) vključevanjem marginaliziranih 
skupnosti, kot so Romi;

(ii) socialnim in poklicnim vključevanjem 
marginaliziranih skupnosti, kot so Romi;

Or. fr
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Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) bojem proti diskriminaciji na podlagi 
spola, rase ali narodnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti;

(iii) bojem proti diskriminaciji na podlagi 
spola, rase ali narodnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti, ki prizadetim preprečuje 
dostop do trga dela in enakopravno 
udeležbo na njem;

Or. fr

Predlog spremembe 26
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 partnerstva
in poklicnega vključevanja v socialna 
podjetja in socialno gospodarstvo, da bi 
vsem olajšali dostop do zaposlitve in 
kakovostnih storitev;

Or. fr

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(vi) vključujočimi strategijami lokalnega 
razvoja, ki jih vodijo skupnosti;

Or. fr
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Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) izboljšanje institucionalnih zmogljivosti 
in učinkovita javna uprava z:

(d) za tematski cilj „spodbujanje 
institucionalnih zmogljivosti in učinkovita 
javna uprava“ z:

Or. fr

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka d – točka i – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta prednostna naložba velja samo za 
ozemlja držav članic, ki imajo vsaj eno 
regijo po ravni NUTS 2 v skladu s 
členom 82(2)(a) Uredbe (EU) št. […], ali v 
državah članicah, ki so upravičene do 
podpore iz Kohezijskega sklada.

Ta prednostna naložba velja samo v 
državah članicah, ki so upravičene do 
podpore iz Kohezijskega sklada, ali v 
drugih državah članicah za dejavnosti, ki, 
četudi lahko potekajo na celotnem 
ozemlju zadevne države članice, 
prispevajo k okrepitvi institucionalnih 
zmogljivosti ter učinkovitosti javne uprave 
in javnih storitev v eni ali več njenih regij
po ravni NUTS 2 v skladu s 
členom 82(2)(a) Uredbe (EU) št. […].

Or. fr

Predlog spremembe 30
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

(ii) krepitvijo zmogljivosti za
zainteresirane strani, ki izvajajo politike na 
področju izobraževanja, usposabljanja in 
zaposlovanja ter socialnih zadev, med 
drugim prek sektorskih, nacionalnih in 
teritorialnih dogovorov ter pobud za 
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lokalni ravni. lokalni razvoj.

Or. fr

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podpiranjem prehoda na nizkoogljično 
gospodarstvo, ki je odporno na podnebne 
spremembe, gospodarno z viri in okoljsko 
trajnostno, z reformami sistemov 
izobraževanja in usposabljanja, 
prilagajanjem spretnosti in kvalifikacij, 
nadgrajevanjem spretnosti delovne sile in 
ustvarjanjem novih delovnih mest v 
sektorjih, povezanih z okoljem in energijo;

(a) podpiranjem prehoda na nizkoogljično 
gospodarstvo, ki je odporno na podnebne 
spremembe, gospodarno z viri in okoljsko 
trajnostno, na podlagi reform sistemov 
izobraževanja in usposabljanja, ki so 
potrebne za prilagajanje usposobljenosti 
in kvalifikacij, strokovnim 
izpopolnjevanjem zaposlenih in 
ustvarjanjem novih delovnih mest v 
sektorjih, povezanih z okoljem in energijo;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Predlog spremembe 33
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. Posebni kazalniki, oblikovani v okviru 
posameznih operativnih programov, in 
skupni kazalniki iz Priloge k tej uredbi se 
uporabljajo v skladu s členom 24(3) in 
členom 87(2)(b)(ii) Uredbe (EU) št. […]. 
Vsi kazalniki se izrazijo v absolutnih 
številih.

Or. fr

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Hkrati z letnimi poročili o izvajanju 
organ upravljanja predloži elektronsko 
strukturirane podatke za vsako posamezno 
naložbeno prednostno področje. Podatki 
zajemajo kategorizacijo ter kazalnike 
učinka in rezultatov.

2. Hkrati z letnimi poročili o izvajanju 
organi upravljanja predložijo elektronsko 
strukturirane podatke za vsako posamezno 
naložbeno prednostno področje. Podatki 
zajemajo kategorije ukrepov ter kazalnike 
učinka in rezultatov.

Or. fr

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

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 

1. Če so izpolnjeni potrebni pogoji glede 
jamstva o plačilni sposobnosti in 
usposobljenosti, lahko sodelovanje
partnerjev iz člena 5 Uredbe (EU) št. […], 
zlasti socialnih partnerjev in nevladnih 
organizacij, pri izvajanju operativnih 
programov poteka v obliki globalnih 
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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.

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.

Or. fr

Predlog spremembe 36
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za spodbuditev zadostnega sodelovanja
socialnih partnerjev pri ukrepih, ki jih 
podpira ESS, 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 
iz ESS dodeli dejavnostim krepitve 
zmogljivosti, v obliki usposabljanja, 
mreženja in krepitve socialnega dialoga, ter 
dejavnostim, ki jih socialni partnerji 
izvajajo skupno.

2. Za spodbuditev ustrezne udeležbe
socialnih partnerjev iz člena 5 Uredbe 
(EU) št. [...] pri ukrepih in pripravi, 
izvajanju, spremljanju in ocenjevanju 
programov, ki jih podpira ESS, 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 2 % sredstev iz ESS 
dodeli dejavnostim krepitve zmogljivosti, v 
obliki usposabljanja, mreženja in 
pospeševanja socialnega dialoga, ter 
dejavnostim, ki jih socialni partnerji 
izvajajo skupno.

Or. fr

Predlog spremembe 37
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 

3. Za spodbuditev ustrezne udeležbe 
nevladnih organizacij iz člena 5 Uredbe 
(EU) št. [...] pri ukrepih ter pripravi, 
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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.

izvajanju, spremljanju in ocenjevanju 
programov, ki jih podpira ESS, zlasti z 
merjenjem učinkov, 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.

Or. fr

Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Člen 7

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 tega 
načela v vseh fazah priprave in izvajanju 
programov v skladu s členom 7
Uredbe (EU) št. […]. ESS podpira tudi 
posebne ciljno naravnane ukrepe iz 
člena 3(1)(a)(iv) te uredbe, 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, 
odpravljanje delitve na moške in ženske 
poklice in poklicna področja, zmanjšanje 
segregacije na podlagi spola ter 
spodbujanje usklajevanja poklicnega in 
zasebnega življenja za moške in ženske.

Or. fr
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Predlog spremembe 39
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 brez diskriminacije 
na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere 
ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti, vključno z 
dostopnostjo za invalide z vključevanjem 
načela nediskriminacije iz člena 7 
Uredbe (EU) št. […]. Poleg tega ESS 
podpira posebne ciljno naravnane ukrepe
v okviru prednostnih naložb, kakor so 
opredeljene v členu 3 in zlasti členu 
3(1)(c)(iii) te uredbe, ki so namenjeni 
odpravljanju vseh oblik diskriminacije in 
izboljšanju dostopnosti za invalide, da se 
zmanjšajo neenakosti v stopnji izobrazbe, 
poveča udeležba ljudi, izpostavljenih 
diskriminaciji, na trgu dela in okrepi 
njihovo socialno vključevanje, vključno s 
pospeševanjem prehoda od institucionalne 
oskrbe k oskrbi v skupnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 40
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. ESS spodbuja socialne inovacije na vseh 
področjih, ki spadajo v pristojnost tega 
sklada, v skladu s členom 3 te uredbe, 
zlasti za preskušanje in razširjanje 
inovativnih rešitev za obravnavo socialnih 
potreb.

1. ESS spodbuja socialne inovacije na vseh 
področjih, ki spadajo v pristojnost tega 
sklada, v skladu s členom 3 te uredbe, 
zlasti za preskušanje in/ali razširjanje 
inovativnih rešitev za obravnavo socialnih 
potreb z vsemi zadevnimi akterji, zlasti v 
sodelovanju s socialnimi partnerji.

Or. fr
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Predlog spremembe 41
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

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 področja in teme socialnih 
inovacij, ki ustrezajo njihovim posebnim 
potrebam, pa tudi načrt za oceno izkušenj 
ter kapitalizacijo in razširjanje 
pridobljenih rezultatov.

Or. fr

Predlog spremembe 42
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 inovacije, zlasti s 
pospeševanjem vzajemnega učenja, 
vzpostavljanjem mrež ter razširjanjem in 
poudarjanjem dobrih praks in metodologij.

Or. fr

Predlog spremembe 43
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko izberejo teme 
transnacionalnega sodelovanja s seznama, 
ki ga predlaga Komisija in potrdi Odbor
ESS.

2. Države članice lahko za opredelitev 
področij in oblik čezmejnega sodelovanja, 
ki najbolj ustrezajo njihovim posebnim 
potrebam, izberejo teme s seznama, ki ga 
predlaga Komisija in potrdi odbor ESS iz 
drugega pododstavka člena 163 Pogodbe.

Or. fr



PE486.203v01-00 24/28 PR\897949SL.doc

SL

Predlog spremembe 44
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija olajšuje transnacionalno 
sodelovanje o temah iz odstavka 2 z 
vzajemnim učenjem in usklajenimi ali 
skupnimi ukrepi. Komisija upravlja zlasti 
platformo na ravni EU za lažjo izmenjavo 
izkušenj, krepitev zmogljivosti in mreženje 
ter razširjanje pomembnih rezultatov. 
Komisija poleg tega razvije usklajen okvir 
za izvajanje, vključno s skupnimi merili za 
upravičenost, vrstami in časovnim 
razporedom ukrepov ter skupnimi 
metodološkimi pristopi za spremljanje in 
vrednotenje, da se olajša transnacionalno 
sodelovanje.

3. Komisija olajšuje transnacionalno 
sodelovanje z vzajemnim učenjem in 
usklajenimi ali skupnimi ukrepi. Komisija 
upravlja zlasti platformo na ravni EU za 
lažje oblikovanje čezmejnih partnerstev,
izmenjavo izkušenj, krepitev zmogljivosti 
in mreženje ter kapitalizacijo in razširjanje 
pomembnih rezultatov. Komisija poleg 
tega razvije usklajen okvir za izvajanje, 
vključno s skupnimi merili za 
upravičenost, vrstami in časovnim 
razporedom ukrepov ter skupnimi 
metodološkimi pristopi za spremljanje in 
vrednotenje, da se olajša nadnacionalno 
sodelovanje.

Or. fr

Predlog spremembe 45
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za socialne inovacije in nadnacionalno 
sodelovanje iz členov 9 in 10, kadar ti 
področji nista zajeti v posebni prednostni 
osi.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Predlog spremembe 46
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 47
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 partnerski pogodbi.

2. Kot dopolnilo k ukrepom ESRR iz 
člena 7 Uredbe (EU) št. [ESRR] lahko ESS 
podpre trajnostni razvoj mest s 
prednostnimi naložbami iz člena 3(1) te 
uredbe ter strategijami integriranih 
ukrepov za reševanje gospodarskih, 
okoljskih in socialnih izzivov na urbanih 
območjih mest, ki so navedena v partnerski 
pogodbi.

Or. fr

Predlog spremembe 48
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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OBRAZLOŽITEV

1. Predlog Evropske komisije o Evropskem socialnem skladu (ESS) za obdobje 2014–2020 
predstavlja pomemben napredek, ki si zasluži podporo Evropskega parlamenta. Predvideva 
učinkovito pomoč evropskemu prebivalstvu pri prilagajanju na spremembe trga dela s 
sofinanciranjem izobraževalnih projektov in programov pomoči pri zaposlovanju: 

 dodeljevanje sredstev v skladu s prednostnimi nalogami strategije Evropa 2020, 
 tematska strnjenost in dodelitev 20 % sredstev sklada vsem državam članicam za 

socialno vključevanje in boj proti revščini,
 večje priznavanje vloge socialnih partnerjev in nevladnih organizacij ter 
 poenostavitev postopkov.

ESS je bil kot glavni finančni vzvod Evropske unije za spodbujanje zaposlovanja ustanovljen 
z Rimsko pogodbo leta 1957. Od svoje ustanovitve dalje se sklad osredotoča na spremljanje 
geografske in zaposlitvene mobilnosti delavcev.  Vpričo sedanjega kriznega obdobja je 
socialna kohezija bistvenega pomena, pri čemer je treba naložbe ESS osredotočiti v 

1. socialno vključevanje prek poklicnega vključevanja, 
2. zviševanje ravni strokovne usposobljenosti, 
3. dvigovanje stopnje zaposlenosti. 

Za dosego socialne kohezije je treba v obdobju 2014–2020 uresničiti štiri glavne tematske 
cilje iz predloga Komisije o ESS: „spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delavcev“, 
„naložbe v izobraževanje, usposobljenost in vseživljenjsko učenje“, „spodbujanje socialne 
vključenosti in boj proti revščini“ ter „krepitev institucionalnih zmogljivosti in učinkovita 
javna uprava“. 

Podpora mladim v EU je v tem trenutku bistvenega pomena, saj je med njimi 21 % 
brezposelnih, veliko pa jih tudi brez usposobljenosti predčasno zapusti izobraževalne sisteme.  
Tako ESS s celostnim pristopom, ki podpira osebna ali splošna prizadevanja za zagotavljanje 
največje možne stopnje zaposlenosti in kakovosti, ostaja sredstvo socialnega vključevanja 
prek poklicnega vključevanja. Poleg tega je treba podpreti socialno vključevanje brezposelnih 
z zagotavljanjem dostopa vsem do ustreznih sredstev in storitev.

Poleg tega bi bilo treba ESS uporabiti kot sredstvo, ki olajšuje predvidevanje bodočih potreb 
po usposobljenosti, da bi se bistveno povečalo število visoko usposobljenih delavcev, ki jih 
bo Evropa po nedavnih napovedih potrebovala v bližnji prihodnosti.  

Za dobro delovanje projektov je nujno potrebno jasnejše priznavanje specifičnih vlog 
partnerjev na vseh ravneh. ESS bo ostal nujno potreben sklad pri zaposlovanju in 
vključevanju Evropejcev na trg dela, če bodo pri njegovem upravljanju in uporabi na 
evropski, državni, regionalni ali lokalni ravni mobilizirane vse zainteresirane strani in socialni 
partnerji.  

Za večji učinek dejavnosti, ki se financirajo iz ESS, sta potrebna poenostavitev pravil in 
postopkov ter pragmatični pristop. Elementi, ki bi poenostavili upravne postopke, so 
predvsem uporaba pavšalnih zneskov in stroškov na enoto. Na ta način bi učinkovito odpravili 
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eno največjih ovir za podjetja pri dostopu do sklada in tako povečali črpanje razpoložljivih 
sredstev. Vloge za pridobitev sredstev iz ESS morajo biti poenostavljene v primerih, ko gre za 
projekte, ki so deležni državne podpore v višini manj kot 50.000 €. Učinkovita poraba 
sredstev iz ESS lahko bistveno izboljša učinke politik gospodarske obnove in omogoči 
ustvarjanje novih delovnih mest v Evropski uniji. 

Učinke vseh omenjenih ciljev bo treba med programskim obdobjem večkrat meriti zaradi 
zagotavljanja učinkovite porabe sredstev in učinkovitega vodenja politik. 

2. ESS, splošni okvir kohezijske politike

Iz proračuna strukturnih skladov in Kohezijskega sklada je treba za ESS zagotoviti splošni 
najmanjši delež v višini 25 % proračuna. Ob upoštevanju pomembnosti nacionalnih politik 
zaposlovanja ostajajo države članice glavni posredniki vseh politik ESS. Ob spoštovanju 
avtonomnosti držav članic, lahko te svobodno organizirajo izvajanje programov na osnovi 
lastne organiziranosti. 

Najprej si je treba prizadevati za izboljšanje upravljanja ESS z ohranitvijo centralizirane 
koordinacije sklada ter pri tem bolje upoštevati stvarne potrebe na terenu. 

Racionalizacija nadzora se zdi absolutno potrebna za olajšanje življenja lokalnim akterjem 
ESS: nadzor je treba uskladiti in prepovedati prakso nadnadzora ter ukiniti nekatere 
nekoristne nadzore. Za olajšanje nadzora bi „pogodbe zaupanja“, sklenjene med posamezno 
državo članico in Evropsko komisijo, omogočile zmanjšanje regulativnih omejitev, ki 
bremenijo države članice. Skrajšanje plačilnih rokov mora biti določeno kot skupen cilj vseh 
držav članic, ki morajo prikazovati plačevanje v različnih fazah. 

Spremljanje lokalnih akterjev ESS mora biti podprto s povečanjem kreditov, namenjenih 
tehnični podpori, in oblikovanjem upravljavskih služb Evropskega socialnega sklada. 

Za povečanje stopnje koriščenja ESS je treba ustvariti pogoje za boljše koriščenje: 

 s spodbujanjem držav članic, da ponovno določijo prednostne naloge, ki jih je treba 
financirati, da bi se s tem povečala učinkovitost ESS; 

 z vzpostavitvijo čeka ESS (standardnega) za mikroprojekte na specifičnih področjih, 
katerih rezultati so lahko dosegljivi in merljivi; 

 s povečanjem komunikacije in izmenjave podatkov z nosilci projektov; 
 z zagotavljanjem boljše sinergije med ESS in ESRR, kot je predvideno v uredbi o 

Kohezijskem skladu. 

Evropski socialni sklad podpira projekte, v katere je vključeno najbolj ranljivo prebivalstvo. 
Če bi se določbe o makroekonomski pogojenosti, ki so vključene v osnutek uredbe Komisije o 
skupnih določbah o skladih, nanašale tudi na ESS, bi bilo zelo zaskrbljujoče. Posledično ni 
mogoče uporabiti načela dvojne kazni za ranljive prebivalce držav, ki so že v težavah.


