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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski socialni sklad (ESS) že od samega začetka obstoja Evropske skupnosti prispeva k 
približevanju razvojne ravni posameznih regij. Odkar so k EU pristopile države srednje in 
vzhodne Evrope, ima pomembno vlogo tudi pri blažitvi socialnih stroškov tranzicije nekdanjih 
komunističnih držav. Sklad je pomemben mehanizem za vlaganje v človeški kapital v tem delu 
EU. Podpira pobude za usposabljanje, namenjen pa je predvsem skupinam, ki so izpostavljene 
socialni izključenosti.

Z veseljem podpiramo sprejetje predloga za zagotavljanje financiranja tega sklada v prihodnjem 
programskem obdobju, med drugim določitvijo minimalnega zneska za ESS v okviru kohezijske 
politike, saj se zavedamo nenehne potrebe po strokovni podpori v manj razvitih regijah, ki je v 
teh kriznih časih še izrazitejša. 

Zato predlagam, naj se zagotovi večja prilagodljivosti določb uredbe, s čimer bi posameznim 
državam omogočili, da se odzovejo na svoje specifične družbeno-ekonomske potrebe. To se med 
drugim nanaša na predvidene upravičence do sredstev iz ESS in na zahtevo, da uredba ne 
vzpostavi neprožnih omejitev pri določitvi seznama družbenih skupin, ki bi lahko bile 
upravičene do sredstev iz tega sklada. 

V zvezi s spodbujanjem socialne vključenosti in bojem proti revščini je treba povedati, da je 
treba pomoč zagotoviti predvsem ženskam v težkih zaposlitvenih razmerah, saj so revščini 
najbolj izpostavljene, ter staršem samohranilcem, ki so povečini ženske, da bi jim olajšali 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.  

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov 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 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 najmanjšimi, 
temu namenjenimi viri. Glede na stopnjo 
razvoja podprtih regij bi bilo treba omejiti 

(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 najmanjšimi, 
temu namenjenimi viri. Večji delež 
financiranja tega področja bi moral biti še 
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tudi izbor in število prednostnih naložb za 
podporo ESS.

naprej usmerjen v zagotavljanje pomoči 
ženskam, saj so najbolj izpostavljene 
revščini. Glede na stopnjo razvoja podprtih 
regij bi bilo treba omejiti tudi izbor in 
število prednostnih naložb za podporo 
ESS.

Or. pl

Predlog spremembe 2

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 pospeševanja dobrega 
upravljanja in izvajanja reform, zlasti na 
področju politike zaposlovanja, 
izobraževanja in socialne politike. 

3. ESS koristi ljudem v težkih družbeno-
poklicnih razmerah, kot so dolgotrajno 
brezposelni ali ljudje, ki jim grozi socialna 
izključenost. Države članice opredelijo 
marginalizirane družbene skupine, ki so 
potencialne prejemnice sredstev iz ESS.
ESS zagotavlja podporo tudi podjetjem, 
sistemom in strukturam s ciljem olajšanja 
njihovega prilagajanja novim izzivom ter 
pospeševanja dobrega upravljanja in 
izvajanja reform, zlasti na področju 
politike zaposlovanja, izobraževanja in 
socialne politike.

Or. pl

Predlog spremembe 3

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 ter usklajevanjem 
poklicnega in družinskega življenja;

Or. pl
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 3 - odstavek 1 - točka c - točka ia (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) aktivnim podpiranjem staršev 
samohranilcev pri vključevanju na trg 
delovne sile, tako da se jim pomaga 
usklajevati poklicno in družinsko 
življenje, pri čemer se upošteva dejstvo, da 
so v Evropi starši samohranilci večinoma 
ženske;

Or. pl

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 3 - odstavek 1 - točka c - točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) spodbujanjem razpoložljivosti 
dostopnih, trajnostnih in visoko 
kakovostnih storitev, vključno z 
zdravstvenimi in socialnimi storitvami 
splošnega interesa;

(iv) spodbujanjem razpoložljivosti 
dostopnih, trajnostnih in visoko 
kakovostnih storitev splošnega interesa, 
vključno z zdravstvenimi in socialnimi 
storitvami ter storitvami predšolskega 
varstva, do katerih imajo dostop tudi 
brezposelni starši; 

Or. pl


