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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošne pripombe

Zakonodajni predlog je namenjen obnovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in 
vsebuje številne spremembe za izboljšanje njegove učinkovitosti.

Poročevalec podpira obstoj sklada in spodbuja njegov razvoj v okviru večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020, in sicer v obliki sklada, ki dopolnjuje nacionalne in regionalne 
politike zaposlovanja ter druge sklade EU.

Krepitev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji je še toliko bolj pomembna, ker je 
gospodarstvo EU zelo odprto in tako izpostavljeno zunanjim šokom. EU tudi prek 
Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji priznava, da so naložbe in liberalizacija 
trgovine globalizirale trg dela in da lahko takšna odprtost povzroči socialne stroške v 
nekaterih regijah in sektorjih, kljub splošnim koristim za gospodarstvo EU.

Prvič, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji bi se moral oblikovati iz razlogov, 
povezanih z učinkovitostjo in nepristranskostjo. Delavci, na katere vplivajo spremembe na 
področju trgovine, se težje ponovno zaposlijo in z novo zaposlitvijo utrpijo večje izgube 
dohodka. Prav tako je zelo verjetno, da imajo ti delavci poklicne veščine, ki so specifične za 
poklice in industrije, po katerih je vse manj povpraševanja. 

Drugič, menjalni sektor, na katerega je vplivalo odprtje trgovanja, se je razširil, ker je zaradi 
inovacij in tehnologije dobavna veriga blaga in storitev vedno bolj mednarodna. Zato bi bilo 
treba Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji oblikovati tako, da nobena dejavnost ni 
izključena iz upravičenosti do pridobitev sredstev iz sklada.

Tretjič, EU potrebuje orodje za prilagajanje učinkom trgovinskih sporazumov na trg dela EU 
sorazmerno z njeno izključno pristojnostjo za sklepanje mednarodnih trgovinskih 
sporazumov. To ni samo vprašanje enakih možnosti, temveč tudi politične ekonomije. Od 
državljanov EU se ne more pričakovati, da bodo podpirali odprtost trgovine, če EU ni zmožna 
poskrbeti za delavce, ki so zaradi odprtja trga za proizvajalce blaga in storitev iz tretjih držav 
izgubili delovno mesto. 

Predlog spremembe izrecno nakazuje povezavo med Evropskim skladom za prilagoditev 
globalizaciji in učinki mednarodnih trgovinskih sporazumov, pri čemer priznava, da bi lahko 
prihodnji dvostranski trgovinski sporazumi ali večstranski dogovor v okviru STO vplivali na 
kmete. Vendar delavci, zaposleni v nekmetijskih dejavnostih, ne bi smeli biti izključeni kot 
upravičenci, če lahko dokažejo, da so bili premeščeni v drugo delovno aktivnost zaradi 
učinkov mednarodnih trgovinskih sporazumov.

Poleg tega poročevalec predlaga, da Evropski parlament da svoje soglasje k mednarodnim 
trgovinskim sporazumom (kot je na primer sporazum med EU in državami Mercosurja ali 
sporazum o prosti trgovini med EU in Indijo), po tem ko se je prepričal, da bo Evropski sklad 
za prilagoditev globalizaciji, zlasti z vidika dodelitve proračunskih sredstev, zmožen reševati 
njihov učinek na evropsko delovno silo.
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Podrobna analiza predloga

Poročevalec se strinja s spremembami, katerih namen je ohranitev predlogov sprememb iz 
leta 2009, ki so nastali na podlagi krize, zlasti zmanjšanje praga presežnih delavcev za 
upravičenost in povečanje maksimalne stopnje sofinanciranja iz Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji. 

Ohranitev ločevanja med Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji in Evropskim 
socialnim skladom je prav tako pomembna, saj je namen skladov povsem različen.

Razširitev upravičenosti do sredstev iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na 
mala in srednja podjetja, samostojne podjetnike in kmete je dobrodošel korak. Do sedaj so bili 
dejansko izključeni iz kroga potencialnih upravičencev sklada. Razširitev upravičenosti na 
delavce z nestandardnimi pogodbami o zaposlitvi kaže, da ima Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji v svoji sedanji obliki prestroge pogoje, da bi bil lahko učinkovit.

Pa vendar predlog v bistvu ne zadeva dejanske težave Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji: v povprečju od dneva vloge do dneva plačila preteče 11 mesecev. Komisija je na 
podlagi pospešitve upravnih postopkov v zvezi z dokumenti, plačili in mednarodnimi 
sporazumi določila referenčno obdobje 8 mesecev. Vendar bo proračunski postopek (v skladu 
s katerim morata oba proračunska organa, Svet in Parlament, odobriti vsako vlogo za 
pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji) še naprej oviral hitrejši 
postopek. 

Poročevalec podpira, da Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji sofinancira izbrane 
programe. Kadarkoli je to mogoče, bi morali na podlagi teh programov doseči, da 
usposabljanje olajša pridobitev zaposlitev v novih sektorjih, ki imajo dejansko korist od 
odprtosti EU.

Predlog Komisije v zvezi s proračunom določa sedanji prag letnih proračunskih odobritev za 
prevzem obveznosti v višini 429 milijonov EUR, kar znaša 3 milijarde EUR v sedmih letih. 
Predlog določa maksimalno porabo za kmete v višini 2,5 milijarde EUR v istem obdobju. 
Četudi se sedanja finančna sredstva v veliki meri premalo uporabljajo, bo verjetno razširitev 
upravičenosti do sredstev iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji povečala število 
vlog in bo zato treba revidirati zgornjo mejo, zlasti če bo trgovinska politika EU ustvarila 
številne trgovinske sporazume, ki vplivajo na zaposlovanje delovne sile EU.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino 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 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Evropski svet je 26. marca 2010 odobril 
predlog Komisije, da začne z novo 
strategijo, Evropa 2020. Ena od treh 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020 je 
vključujoča rast s krepitvijo vloge in 
položaja ljudi z omogočanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, vlaganjem v 
spretnosti, zmanjševanjem revščine in 
posodabljanjem trga dela, z usposabljanjem 
in uveljavljanjem sistemov socialnega 
varstva, da bi se ljudje lažje prilagajali 
spremembam in jih obvladovali ter da bi 
bila družba bolj povezana.

(1) Evropski svet je 26. marca 2010 odobril 
predlog Komisije, da začne z novo 
strategijo, Evropa 2020. Ena od treh 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020 je 
vključujoča rast s krepitvijo vloge in 
položaja ljudi z omogočanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, vlaganjem v 
spretnosti, zmanjševanjem revščine in 
posodabljanjem trga dela, z usposabljanjem 
in uveljavljanjem sistemov socialnega 
varstva, da bi se ljudje lažje pripravili na 
spremembe in jih obvladovali ter da bi bila 
družba bolj povezana in ne bi nikogar 
izključevala.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V skladu s sporočilom o „Proračunu za 
strategijo Evropa 2020“ je treba področje 
uporabe ESPG razširiti, da se kmetom 
olajša prilagoditev novim tržnim 
razmeram, ki so nastale zaradi 
mednarodnih trgovinskih sporazumov v 
kmetijskem sektorju in privedle do 
sprememb ali večjih prilagoditev v 
kmetijskih dejavnostih prizadetih kmetov, 
da se jim pomaga postati konkurenčnejši, s 
strukturnega vidika, ali se jim olajša 
prehod na nekmetijske dejavnosti.

(5) V skladu s sporočilom o „Proračunu za 
strategijo Evropa 2020“ bi bilo treba 
področje uporabe ESPG razširiti, da se 
kmetom olajša prilagoditev novim tržnim 
razmeram, ki so nastale zaradi 
mednarodnih trgovinskih sporazumov v 
kmetijskem sektorju in privedle do 
sprememb ali večjih prilagoditev v 
kmetijskih dejavnostih prizadetih kmetov, 
da se jim pomaga postati konkurenčnejši, s 
strukturnega vidika, ali se jim olajša 
prehod na nekmetijske dejavnosti. Uredba 
bi morala priznati, da se to načelo lahko 
razširi na vse delavce, ki so izgubili 
delovno mesto zaradi mednarodnih 
trgovinskih sporazumov, vključno s kmeti.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kar zadeva kmete, mora področje 
uporabe ESPG vključevati upravičence, ki 
so jih prizadeli dvostranski sporazumi, ki 
jih je Unija sklenila v skladu s členom 
XXIV Splošnega sporazuma o tarifah in 
trgovini, ali večstranski sporazumi, 
sklenjeni s Svetovno trgovinsko 
organizacijo. To zajema kmete, ki 
spremenijo ali prilagodijo svoje prejšnje 
kmetijske dejavnosti med obdobjem, ki se 
začne s parafiranjem takih trgovinskih 
sporazumov in konča tri leta po njihovem 
polnem izvajanju.

(8) Kar zadeva delavce, na katere vplivajo 
mednarodni trgovinski sporazumi, bi 
moralo področje uporabe ESPG 
vključevati upravičence, ki so jih prizadeli 
dvostranski sporazumi, ki jih je Unija 
sklenila v skladu s členom XXIV 
Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini, 
ali večstranski sporazumi, sklenjeni s 
Svetovno trgovinsko organizacijo. To 
zajema kmete in druge delavce, na katere 
vplivajo spremembe na področju trgovine, 
ki spremenijo ali prilagodijo svoje prejšnje 
kmetijske dejavnosti med obdobjem, ki se 
začne s parafiranjem takih trgovinskih 
sporazumov in konča tri leta po njihovem 
polnem izvajanju.

Obrazložitev

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji bi moral postati simetrično orodje EU za 
zaposlovanje, da se na splošno odpravijo učinki trgovinskih sporazumov. Trgovinski 
sporazumi vplivajo tudi na industrijska in storitvena podjetja.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pri oblikovanju usklajenega svežnja 
politike aktivnih ukrepov na trgu dela 
morajo države članice dati prednost 
ukrepom, ki bodo znatno prispevali k 
zaposljivosti odpuščenih delavcev. Države 
članice si morajo prizadevati za ponovno 
vključitev na trg dela ali v nove dejavnosti 

(10) Pri oblikovanju usklajenega svežnja 
politike aktivnih ukrepov na trgu dela bi 
morale države članice dati prednost 
ukrepom, ki bodo privedli do ponovne 
zaposlitve odpuščenih delavcev. Države 
članice bi si morale prizadevati za ponovno 
vključitev na trg dela ali v nove dejavnosti 
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vsaj 50 % prizadetih delavcev v 12 
mesecih od datuma vloge.

vsaj 50 % prizadetih delavcev v 12 
mesecih od datuma vloge.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Finančni prispevki iz ESPG v skladu z 
načelom dobrega finančnega poslovodenja 
ne smejo nadomestiti podpornih ukrepov, 
ki so odpuščenim delavcem na voljo v 
okviru strukturnih skladov Unije ali drugih 
politik ali programov Unije.

(12) Finančni prispevki iz ESPG v skladu z 
načelom dobrega finančnega poslovodenja 
ne bi smeli nadomestiti podpornih ukrepov, 
ki so odpuščenim delavcem na voljo v 
okviru strukturnih skladov Unije ali drugih 
politik ali programov Unije, zlasti 
Evropskega socialnega sklada ali skupne 
kmetijske politike.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Za premagovanje negativnih učinkov 
globalizacije bi bilo treba ustvariti tudi 
stalna delovna mesta po vsej Uniji s 
pristno strategijo za obnovitev proizvodnje 
v Uniji, ki vključuje pošteno konkurenco z 
večjimi državami v vzponu in trdno 
politiko podpore rasti. Spodbujanje 
socialnega dialoga, izboljšanje kakovosti 
blaga za široko porabo in informacij za 
potrošnike, povečanje raziskav in inovacij, 
vzpostavitev novih javnih in zasebnih 
orodij za financiranje gospodarstva ter 
razvoj malih in srednjih podjetij so orodja, 
ki bodo učinkovita pri krepitvi 
proizvodnih zmogljivosti Unije.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ESPG je prispevati h gospodarski rasti 
in zaposlovanju v Uniji z omogočanjem, da 
Unija izkaže solidarnost z delavci, ki so 
odpuščeni zaradi velikih strukturnih 
sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, 
ki so posledica globalizacije, trgovinskih 
sporazumov, ki vplivajo na kmetijstvo, ali
nepričakovane krize, in zagotovi finančno 
podporo za njihovo hitro ponovno 
vključitev na trg dela ali spremembo oz. 
prilagoditev njihove kmetijske dejavnosti.

2. Cilj ESPG je prispevati h gospodarski 
rasti in zaposlovanju v Uniji z 
omogočanjem, da Unija izkaže solidarnost 
z delavci, ki so odpuščeni zaradi velikih 
strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ki so posledica 
globalizacije, trgovinskih sporazumov, ki
močno vplivajo na gospodarske sektorje 
Unije, zlasti kmetijstvo, ali finančne in 
gospodarske krize, in zagotovi finančno 
podporo za njihovo hitro ponovno 
vključitev na trg dela ali spremembo oz. 
prilagoditev njihove dejavnosti.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji zagotavlja, da ima Unija, ki 
ima izključno pristojnost na področju 
skupne trgovinske politike, tudi svoje 
ustrezno orodje za prilagajanje, s katerim 
lahko uravnava morebitne izgube, 
povzročene z mednarodnimi trgovinskimi 
sporazumi, o katerih se pogaja.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ukrepov, upravičenih do finančnih 
prispevkov iz Sklada v skladu s členom 

3. Cilj ukrepov, upravičenih do finančnih 
prispevkov iz Sklada v skladu s členom 
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2(a) in (b), je zagotoviti, da najmanj 50 % 
delavcev, ki sodelujejo v teh ukrepih,
najde redno zaposlitev v enem letu od 
datuma vloge.

2(a) in (b), je zagotoviti, da najmanj 50 % 
delavcev, ki sodelujejo v teh ukrepih,
vstopi na trg dela v enem letu od datuma 
vloge. Ta cilj bi moral biti ponovno 
ovrednoten kot del vmesnega pregleda te 
uredbe.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) delavce, ki so odpuščeni zaradi velikih
strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ki so posledica 
globalizacije in se pokažejo zlasti kot
bistveno povečanje uvoza v Unijo, hiter 
upad tržnega deleža Unije v zadevnem 
sektorju ali preselitev dejavnosti v države, 
ki niso članice EU, kadar imajo ta 
odpuščanja pomemben negativen učinek na 
lokalno, regionalno ali nacionalno 
gospodarstvo;

(a) delavce, ki so odpuščeni zaradi velikih 
sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, 
ki so posledica globalizacije in se pokažejo 
zlasti kot veliki premiki v izvozno-uvozni 
strukturi blaga ali storitev Unije, hiter 
upad tržnega deleža Unije v zadevnem 
sektorju ali preselitev dejavnosti v države, 
ki niso članice EU, kadar imajo ta 
odpuščanja pomemben negativen učinek na 
lokalno, regionalno ali nacionalno 
gospodarstvo;

Obrazložitev

Vse velike spremembe, ki jih je povzročilo odprtje trgovine, bi bilo treba vključiti, četudi je 
upad počasen.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) delavce, ki spremenijo ali prilagodijo 
svoje prejšnje kmetijske dejavnosti v 
obdobju, ki se začne, ko Unija parafira 
trgovinski sporazum, ki vsebuje ukrepe za 
liberalizacijo trgovine za zadevni kmetijski 
sektor, in se konča tri leta po polnem 

(c) delavce, vključno s kmeti, ki 
spremenijo ali prilagodijo svoje prejšnje 
dejavnosti ali se preselijo v drug sektor 
dela v obdobju, ki se začne, ko Unija 
parafira trgovinski sporazum, ki vsebuje 
ukrepe za liberalizacijo trgovine za zadevni 
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izvajanju teh ukrepov, pod pogojem, da ti 
trgovinski ukrepi vplivajo na bistveno 
povečanje uvoza v Unijo enega ali več 
kmetijskih proizvodov, ki ga spremlja 
znatno znižanje cen takih proizvodov na 
ravni Unije ali, kjer je to ustrezno, na 
nacionalni ali regionalni ravni.

kmetijski sektor, in se konča tri leta po 
polnem izvajanju teh ukrepov, pod
pogojem, da ti trgovinski ukrepi vplivajo 
na bistveno povečanje uvoza v Unijo enega 
ali več kmetijskih proizvodov, ki ga 
spremlja znatno znižanje cen takih 
proizvodov na ravni Unije ali, kjer je to 
ustrezno, na nacionalni ali regionalni ravni.

Obrazložitev
Člen bi moral vključevati druge vrste dejavnosti, na katere vplivajo mednarodni trgovinski 
sporazumi. Predvideti bi moral, da morajo številni delavci, ki so izgubili delovno mesto, 
radikalno spremeniti svoje dejavnosti, potem ko so izgubili delovno mesto zaradi odprtja 
trgovine.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „delavec“ pomeni lastnike-menedžerje 
mikro, malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlene delavce (vključno s kmeti) 
in vse člane gospodinjstva, dejavne v 
podjetju, pod pogojem, če gre za kmete, da 
so imeli proizvodnjo, ki jo je prizadel 
zadevni trgovinski sporazum, še pred 
izvedbo ukrepov za določen sektor.

(d) „delavec“ pomeni lastnike-menedžerje 
mikro, malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlene delavce (vključno s kmeti) 
in vse člane gospodinjstva, ki so navedli, 
da so dejavni v podjetju, pod pogojem, če 
gre za kmete, da so imeli proizvodnjo, ki jo 
je prizadel zadevni trgovinski sporazum, še 
pred izvedbo ukrepov za določen sektor.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Na majhnih trgih dela ali v izrednih 
okoliščinah, ki jih država članica prosilka 
ustrezno utemelji, je lahko vloga za 
finančni prispevek na podlagi tega člena 
sprejemljiva, tudi če pogoji iz točk (a) ali
(b) odstavka 1 niso v celoti izpolnjeni, ko 
odpuščanja delavcev resno vplivajo na 
zaposlenost in lokalno gospodarstvo.

2. Na majhnih trgih dela ali v izrednih 
okoliščinah, zlasti kar zadeva kolektivne 
vloge, ki vključujejo mala in srednja 
podjetja, ki jih država članica prosilka 
ustrezno utemelji, je lahko vloga za 
finančni prispevek na podlagi tega člena 
sprejemljiva, tudi če pogoji iz točk (a) ali
(b) odstavka 1 niso v celoti izpolnjeni, ko 
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Država članica navede, katero od meril za 
pomoč iz točk (a) in (b) odstavka 1 ni v 
celoti izpolnjeno.

odpuščanja delavcev resno vplivajo na 
zaposlenost in lokalno gospodarstvo.
Država članica navede, katero od meril za 
pomoč iz točk (a) in (b) odstavka 1 ni v 
celoti izpolnjeno.

Obrazložitev

Te spremembe so potrebne za ohranitev skladnosti s točko c člena 2.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kar zadeva kmete, Komisija po tem, ko 
je bil trgovinski sporazum parafiran in ko 
na podlagi njej dostopnih informacij, 
podatkov in analiz meni, da bi bili lahko 
pogoji za podporo v skladu s členom 2(c) 
izpolnjeni za večje število kmetov, sprejme 
delegirane akte v skladu s členom 24 o 
določitvi upravičenih sektorjev ali 
proizvodov, po potrebi z opredelitvijo 
prizadetega geografskega območja, 
največjega zneska morebitne podpore na 
ravni Unije, referenčnih obdobij in pogojev 
za upravičenost za kmete ter datumov za 
upravičenost za odhodke, kot tudi roka, do 
katerega je treba predložiti vloge, in po 
potrebi vsebine teh vlog v skladu s členom 
8(2).

3. Kar zadeva delavce, na katere vplivajo 
spremembe na področju trgovine, 
vključno s kmeti, kjer je to ustrezno,
Komisija po tem, ko je bil trgovinski 
sporazum parafiran in ko na podlagi njej 
dostopnih informacij, podatkov in analiz 
meni, da bi bili lahko pogoji za podporo v 
skladu s členom 2(c) izpolnjeni za večje 
število delavcev, na katere vplivajo 
spremembe na področju trgovine, 
vključno s kmeti, kjer je to ustrezno,
sprejme delegirane akte v skladu s členom 
24 o določitvi upravičenih sektorjev ali 
proizvodov, po potrebi z opredelitvijo 
prizadetega geografskega območja, 
največjega zneska morebitne podpore na 
ravni Unije, referenčnih obdobij in pogojev 
za upravičenost za delavce, na katere 
vplivajo spremembe na področju trgovine, 
vključno s kmeti, kjer je to ustrezno, ter 
datumov za upravičenost za odhodke, kot 
tudi roka, do katerega je treba predložiti 
vloge, in po potrebi vsebine teh vlog v 
skladu s členom 8(2).

Obrazložitev

Te spremembe so potrebne za ohranitev skladnosti s točko c člena 2.



PE483.733v02-00 12/18 AD\901617SL.doc

SL

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kmetje, ki spremenijo ali prilagodijo 
svoje prejšnje kmetijske dejavnosti po tem, 
ko Unija parafira trgovinski sporazum iz 
delegiranega akta, sprejetega v skladu s 
členom 4(3).

(c) delavci, na katere vplivajo spremembe 
na področju trgovine, vključno s kmeti, 
kjer je to ustrezno, ki spremenijo ali 
prilagodijo svoje prejšnje kmetijske 
dejavnosti po tem, ko Unija parafira 
trgovinski sporazum iz delegiranega akta, 
sprejetega v skladu s členom 4(3).

Obrazložitev

Te spremembe so potrebne za ohranitev skladnosti s točko c člena 2.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni prispevek se lahko izplača za 
aktivne ukrepe na trgu dela, ki so del 
usklajenega svežnja prilagojenih storitev, 
namenjenih za olajšanje ponovne 
vključitve odpuščenih delavcev na trg dela 
ali v samozaposlitev ali, v primeru kmetov, 
za spremembo ali prilagoditev njihovih 
prejšnjih dejavnosti. Usklajeni sveženj 
prilagojenih storitev lahko vključuje zlasti:

1. Finančni prispevek se lahko izplača za 
aktivne ukrepe na trgu dela, ki so del 
usklajenega svežnja prilagojenih storitev, 
namenjenih za olajšanje ponovne 
vključitve odpuščenih delavcev na trg dela 
ali v samozaposlitev ali, v primeru
delavcev, na katere vplivajo spremembe 
na področju trgovine, vključno s kmeti, 
kjer je to ustrezno, za spremembo ali 
prilagoditev njihovih prejšnjih dejavnosti, 
po možnosti olajšanje prehoda na rastoče 
dejavnosti, ki imajo koristi od 
liberalizacije trgovine. Usklajeni sveženj 
prilagojenih storitev lahko vključuje zlasti:

Obrazložitev

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji bi moral upoštevati, da so najbolj učinkoviti 
izbrani programi tisti, ki podpirajo in usposabljajo delovno silo za prehod iz sektorja, ki 
upada, v rastoče gospodarske dejavnosti.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pomoč pri iskanju zaposlitve, poklicno 
svetovanje, svetovalne storitve, 
mentorstvo, pomoč pri iskanju 
nadomestne zaposlitve, spodbujanje 
podjetništva, pomoč za samozaposlitev in 
novo podjetje ali za spremembo ali 
prilagoditev dejavnosti (vključno z 
naložbami v stalna sredstva), dejavnosti 
sodelovanja, usposabljanje in 
preusposabljanje po meri, vključno s 
spretnostmi s področja informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, in 
certificiranjem pridobljenih izkušenj;

(a) usposabljanje in preusposabljanje po 
meri, vključno z znanji in spretnostmi s 
področja informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij in 
certificiranjem pridobljenih izkušenj,
pomoč pri iskanju zaposlitve, ukrepi za 
ustvarjanje delovnih mest, poklicno 
svetovanje, svetovalne storitve, 
mentorstvo, spodbujanje podjetništva, 
pomoč za samozaposlitev in novo podjetje 
ali za spremembo ali prilagoditev 
dejavnosti (vključno z naložbami v stalna 
sredstva), dejavnosti sodelovanja;

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) posebne časovno omejene ukrepe, kot 
so pomoči za iskanje zaposlitve, spodbude 
za zaposlovanje, namenjene delodajalcem, 
pomoči za mobilnost, dnevnice ali pomoči 
za usposabljanje (vključno s pomočmi za 
negovalce ali storitvami nadomeščanja na 
kmetijah), vsi pa so omejeni na čas trajanja 
dejavnega, ustrezno dokumentiranega,
iskanja dela ali dejavnosti vseživljenjskega 
izobraževanja ali usposabljanja;

(b) posebne časovno omejene ukrepe, 
spodbude za zaposlovanje, namenjene 
delodajalcem, pomoči za mobilnost, 
dnevnice ali pomoči za usposabljanje
(vključno s pomočmi za negovalce ali 
storitvami nadomeščanja na kmetijah), vsi 
pa so omejeni na čas trajanja dejavnega, 
ustrezno dokumentiranega iskanja dela ali 
dejavnosti vseživljenjskega izobraževanja 
ali usposabljanja;

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ukrepe, s katerimi se spodbuja zlasti 
prikrajšane ali starejše delavce, da ostanejo 
na trgu dela ali se nanj vrnejo.

(c) ukrepe, s katerimi se spodbuja zlasti 
prikrajšane ali starejše delavce, da se 
vrnejo na trg dela.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica vloži popolno vlogo pri 
Komisiji v obdobju 12 tednov od datuma, 
ko so izpolnjena merila iz člena 4(1) ali
(2), ali po potrebi pred rokom, ki ga določi 
Komisija v skladu s členom 4(3). Država 
članica prosilka v izjemnih in primerno 
utemeljenih okoliščinah predloži dodatne 
informacije v šestih mesecih od datuma 
vloge, Komisija pa potem oceni vlogo na 
osnovi razpoložljivih informacij. Komisija 
dokonča svojo oceno vloge v dvanajstih
tednih od datuma prejema popolne vloge 
ali (v primeru nepopolne vloge) šestih 
mesecih po datumu prvotne vloge, odvisno 
od tega, kar se prej izpolni.

1. Država članica vloži popolno vlogo pri 
Komisiji v obdobju 12 tednov od datuma, 
ko so izpolnjena merila iz člena 4(1) ali
(2), ali po potrebi pred rokom, ki ga določi 
Komisija v skladu s členom 4(3). Država 
članica prosilka v izjemnih in primerno 
utemeljenih okoliščinah predloži dodatne 
informacije v šestih mesecih od datuma 
vloge, Komisija pa potem oceni vlogo na 
osnovi razpoložljivih informacij. Komisija 
dokonča svojo oceno vloge v osmih tednih 
od datuma prejema popolne vloge ali (v 
primeru nepopolne vloge) v šestih mesecih 
po datumu prvotne vloge, odvisno od tega, 
kar se prej izpolni. Pri obravnavi vlog 
Komisija zagotovi, da se sredstva 
Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji porabijo v korist vseh 
sektorjev, regij in držav članic, ki ta 
sredstva najbolj potrebujejo.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obrazloženo analizo povezave med 
odpuščanji delavcev in velikimi 
strukturnimi spremembami v svetovnih 

(a) obrazloženo analizo povezave med 
odpuščanji delavcev in velikimi 
strukturnimi spremembami v svetovnih 
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trgovinskih tokovih, ali resno motnjo v 
lokalnem, regionalnem ali nacionalnem 
gospodarstvu, nastalo zaradi nenadne in 
nepričakovane krize, ali novimi tržnimi 
razmerami v kmetijskem sektorju v državi 
članici, kakor jih je opredelila Komisija v 
skladu s členom 6(c), nastalimi zaradi 
učinkov trgovinskega sporazuma, ki ga je 
Evropska unija parafirala v skladu s 
členom XXIV Splošnega sporazuma o 
tarifah in trgovini, ali večstranskega 
sporazuma, parafiranega v okviru Svetovne 
trgovinske organizacije v skladu s členom 
2(c). Ta analiza temelji na statističnih in 
drugih informacijah na najustreznejši ravni, 
da se dokaže izpolnjevanje meril za pomoč 
iz člena 4;

trgovinskih tokovih, ali resno motnjo v 
lokalnem, regionalnem ali nacionalnem 
gospodarstvu, nastalo zaradi nenadne in 
nepričakovane krize, ali novimi tržnimi 
razmerami v katerem koli sektorju v državi 
članici, kakor jih je opredelila Komisija v 
skladu s členom 6(c), nastalimi zaradi 
učinkov trgovinskega sporazuma, ki ga je 
Evropska unija parafirala v skladu s 
členom XXIV Splošnega sporazuma o 
tarifah in trgovini, ali večstranskega 
sporazuma, parafiranega v okviru Svetovne 
trgovinske organizacije v skladu s členom 
2(c). Ta analiza temelji na statističnih in 
drugih informacijah na najustreznejši ravni, 
da se dokaže izpolnjevanje meril za pomoč 
iz člena 4;

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija zagotovi, da upravičenost do 
koriščenja sredstev iz Evropskega sklada 
za prilagoditev globalizaciji ne bo vplivala 
na upravičenost do sredstev iz katerega 
koli drugega sklada Unije, kot je ESS ali 
SKP za kmete.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija izvaja dejavnosti informiranja 
in komuniciranja o primerih ESPG in 
rezultatih.

3. Komisija izvaja dejavnosti informiranja 
in komuniciranja ter zagotovi, da so vse 
države, regije ali sektorji zaposlovanja 
Unije seznanjeni s temi možnostmi in 
letno poroča o porabi sredstev po državi in 
po sektorju.



PE483.733v02-00 16/18 AD\901617SL.doc

SL

Obrazložitev

Nekatere države članice sedaj ne uporabljajo v zadostni meri sredstev iz ESS. Poleg tega bo 
ESS sedaj koristil več sektorjem in upravičencem kot prej. 

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Glede na nujnost sprejetja odločitve, 
ki bo delavcem omogočila, da se čim prej 
vključijo v te programe, si institucije 
prizadevajo za čim krajše obdobje 
obravnave vlog.

Obrazložitev

Skladnost med trgovinsko politiko EU in njenim Evropskim skladom za prilagoditev 
globalizaciji narekuje, da se proračunska dodelitev za sklad pregleda pred vsakim 
sporazumom o prosti trgovini. Glede na sorazmernost se noben mednarodni trgovinski 
sporazum ne sme izvajati, ne da bi bile določbe Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji prilagojene uresničevanju njegovega cilja.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Proračunsko upravljanje Evropskega 
sklada za prilagoditev globalizaciji 
upošteva prihodnje sporazume o prosti 
trgovini, ki bodo verjetno povzročili 
odpuščanje delavcev ali njihovo 
premestitev, kot je določeno v členu 1, ter 
po potrebi predlaga pregled te uredbe, da 
se zagotovi skladnost proračuna sklada in 
njegovih potreb. Soglasje k 
mednarodnemu sporazumu se lahko 
pogojuje z razpoložljivostjo sredstev 
Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji, ki delovni sili Unije 
omogoča prilagoditev učinkom tega 
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sporazuma. 

Obrazložitev

Skladnost med trgovinsko politiko EU in njenim Evropskim skladom za prilagoditev 
globalizaciji narekuje, da se proračunska dodelitev za sklad pregleda pred vsakim 
sporazumom o prosti trgovini. Glede na sorazmernost se noben mednarodni trgovinski 
sporazum ne sme izvajati, ne da bi bile določbe Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji prilagojene uresničevanju njegovega cilja.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Te ocene vključujejo podatke o številu 
vlog in zajemajo uspešnost programov po 
državah in po sektorjih, da se oceni, ali 
Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji dosega ciljne upravičence.
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