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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 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 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Program mora v skladu s strategijo 
Evropa 2020 slediti usklajenemu pristopu 
za spodbujanje zaposlovanja ter boj proti 
socialni izključenosti in revščini. Njegovo 
izvajanje je treba racionalizirati in 
poenostaviti, predvsem s sklopom skupnih 
določb, ki med drugim vključujejo splošne 
cilje, tipologijo ukrepov ter ureditve glede 
spremljanja in vrednotenja. Program mora
biti osredotočen tudi na velike projekte z 
jasno dodano vrednostjo za EU, da bi 
dosegli kritično maso in zmanjšali upravno 
obremenitev upravičencev in Komisije.
Poleg tega je treba bolj uporabljati 
poenostavljene oblike obračunavanja 
stroškov (pavšalne zneske in pavšalno 
financiranje), predvsem za izvajanje 
programov mobilnosti. Program mora 
ponudnikom mikrofinanciranja omogočiti
„vse na enem mestu“ z zagotavljanjem 
finančnih sredstev za mikrokredite,
krepitvijo zmogljivosti in tehnično 
pomočjo. Nazadnje pa mora z 
vzpostavitvijo rezerve, ki se letno dodeli 
kot odziv na prednostne naloge politike, 
zagotoviti proračunsko prožnost.

(5) Program bi moral slediti usklajenemu 
pristopu za spodbujanje zaposlovanja ter 
boj proti socialni izključenosti in revščini.
Njegovo izvajanje bi bilo treba 
racionalizirati in poenostaviti, predvsem s 
sklopom skupnih določb, ki med drugim 
vključujejo splošne cilje, tipologijo 
ukrepov ter ureditve glede spremljanja in 
vrednotenja. Program bi moral biti 
osredotočen tudi na velike projekte z jasno 
dodano vrednostjo za EU, da bi dosegli 
kritično maso in zmanjšali upravno 
obremenitev upravičencev in Komisije.
Poleg tega bi bilo treba bolj uporabljati 
poenostavljene oblike obračunavanja 
stroškov (pavšalne zneske in pavšalno 
financiranje), predvsem za izvajanje 
programov mobilnosti. Program bi moral
ponudnikom mikrofinanciranja omogočiti
„vse na enem mestu“ z zagotavljanjem 
finančnih sredstev za mikrokredite, 
krepitvijo zmogljivosti, tehnološkimi 
posodobitvami in modernizacijo ter
tehnično pomočjo. Nazadnje pa bi moral z 
vzpostavitvijo rezerve, ki se letno dodeli 
kot odziv na prednostne naloge politike, 
zagotoviti proračunsko prožnost.

Or. pt

Obrazložitev

Financiranje mora mikro, malim in srednjim podjetjem omogočiti posodobitev in 
modernizacijo v tehnološkem smislu, da se bodo lahko soočila s težavami in ovirami, 
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predvsem s tistimi, povezanimi s koncentracijo in monopolizacijo industrijskih, proizvodnih in 
distribucijskih sektorjev.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Uredba (EU) št. 492/2011 v skladu s 
členoma 45 in 46 Pogodbe vsebuje določbe 
za uresničitev prostega gibanja delavcev z 
zagotovitvijo tesnega sodelovanja med 
državami članicami in s Komisijo. EURES
mora spodbujati boljše delovanje trgov 
dela s pospeševanjem nadnacionalne 
geografske mobilnosti delavcev, 
zagotavljanjem večje preglednosti na trgu 
dela, skrbjo za usklajevanje ponudbe in 
povpraševanja po delovnih mestih ter 
podpiranjem dejavnosti na področju 
zaposlitvenih, svetovalnih in usmerjevalnih 
služb na nacionalni in čezmejni ravni, s 
čimer prispeva k ciljem strategije 
Evropa 2020.

(11) Uredba (EU) št. 492/2011 v skladu s 
členoma 45 in 46 Pogodbe vsebuje določbe 
za uresničitev prostega gibanja delavcev, ki 
je prostovoljno in ni pogojeno z 
brezposelnostjo in drugimi socialnimi 
problemi, z zagotovitvijo tesnega 
sodelovanja med državami članicami in s 
Komisijo. EURES bi moral spodbujati 
boljše delovanje trgov dela s 
pospeševanjem nadnacionalne geografske 
mobilnosti delavcev, zagotavljanjem večje 
preglednosti na trgu dela, skrbjo za 
usklajevanje ponudbe in povpraševanja po 
delovnih mestih ter podpiranjem dejavnosti 
na področju zaposlitvenih, svetovalnih in 
usmerjevalnih služb na nacionalni in 
čezmejni ravni, s čimer prispeva k ciljem 
strategije Evropa 2020.

Or. pt

Obrazložitev
Zagotoviti je treba, da bo prosto gibanje in mobilnost delavcev stvar prostovoljne izbire, ne 
pa posledica izgube zaposlitve ali drugih socialnih problemov. 

Predlog spremembe 3

Osnutek zakonodajne resolucije
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Slab dostop do posojil je ena od 
glavnih ovir pri ustanavljanju podjetij, 
zlasti pri osebah, ki so od trga dela najbolj 
oddaljene. Pospešiti je treba prizadevanja 
Unije in nacionalna prizadevanja na tem 
področju, da bi povečali ponudbo 

(14) Slab dostop do posojil je ena od 
glavnih ovir pri ustanavljanju podjetij, 
zlasti pri osebah, ki so od trga dela najbolj 
oddaljene. Pospešiti bi bilo treba 
prizadevanja Unije in nacionalna 
prizadevanja na tem področju, da bi 
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mikrofinanciranja in zadovoljili 
povpraševanje tistih, ki ga najbolj 
potrebujejo, predvsem pa brezposelnih in 
ranljivih, ki želijo ustanoviti ali razviti 
mikropodjetje, vključno s 
samozaposlitvijo, vendar nimajo dostopa 
do posojila. Prvi korak, ki sta ga Evropski 
parlament in Svet leta 2010 naredila v to 
smer, je vzpostavitev Instrumenta.

povečali ponudbo mikrofinanciranja in 
zadovoljili povpraševanje tistih, ki ga 
najbolj potrebujejo, predvsem pa 
brezposelnih in ranljivih, ki želijo 
ustanoviti ali razviti mikropodjetje, 
vključno s samozaposlitvijo, vendar nimajo 
dostopa do posojila. Prvi korak, ki sta ga 
Evropski parlament in Svet leta 2010 
naredila v to smer, je vzpostavitev 
Instrumenta. Pomembno je tudi, da 
ponujeni kredit lahko zadosti potrebam 
tehnološke modernizacije in posodobitve, 
ki sta potrebni za zagotavljanje likvidnosti 
in neodvisnosti mikro, malih in srednjih 
podjetij.

Or. pt

Obrazložitev

Financiranje mora mikro, malim in srednjim podjetjem omogočiti posodobitev in 
modernizacijo v tehnološkem smislu, da se bodo lahko soočila s težavami in ovirami, 
zagotoviti pa je treba tudi likvidnost in neodvisnost mikro, malih in srednjih podjetij.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe
mora Program pri vseh dejavnostih 
podpirati vključevanje ciljev enakosti 
spolov in načela nediskriminacije. Zaradi 
ocene, kako sta pri dejavnostih Programa 
obravnavani enakost spolov in 
nediskriminacija, sta potrebni redno 
spremljanje in vrednotenje.

(18) V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe
bi moral Program pri vseh dejavnostih 
podpirati vključevanje ciljev enakosti 
spolov in načela nediskriminacije. Zaradi 
ocene, kako sta pri dejavnostih Programa 
obravnavani enakost med moškimi in
ženskami ter nediskriminacija, sta
potrebna redno spremljanje in vrednotenje.

Or. pt

Obrazložitev

Enako kot v členu 8.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povečati odgovornost za cilje Unije na 
področju zaposlovanja, socialnih zadev in 
delovnih pogojev pri ključnih oblikovalcih 
politike Unije in nacionalnih oblikovalcih 
politike ter drugih zainteresiranih straneh 
za izvajanje konkretnih in usklajenih 
ukrepov na ravni Unije in držav članic;

(a) spodbuditi strategije za rast
zaposlovanja ter za zagotavljanje socialnih
pravic in pravic delavcev pri ključnih 
oblikovalcih politike Unije in nacionalnih 
oblikovalcih politike ter drugih 
zainteresiranih straneh za izvajanje 
konkretnih in usklajenih ukrepov na ravni 
Unije in držav članic;

Or. pt

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpirati razvoj ustreznih, dostopnih in 
učinkovitih sistemov socialne zaščite in 
trgov dela ter pospeševati reformo politike 
s spodbujanjem dobrega upravljanja, 
vzajemnega učenja in socialnih inovacij;

(b) podpirati razvoj ustreznih, dostopnih in 
učinkovitih javnih sistemov socialne 
zaščite in trgov dela ter pospeševati 
reformo politike s spodbujanjem dobrega 
upravljanja, vzajemnega učenja in 
socialnih inovacij;

Or. pt

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) spodbujati geografsko mobilnost
delavcev ter povečevati zaposlitvene 
možnosti z razvojem trgov dela Unije, ki

(d) zagotoviti možnost geografske 
mobilnosti delavcev, ki ne bo pogojena z 
brezposelnostjo ali drugimi socialnimi 
problemi, ter povečevati zaposlitvene 
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so odprti in vsem dostopni; možnosti s socialnimi pravicami in 
pravicami delavcev, ki bodo dostopne
vsem;

Or. pt

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da bo prosto gibanje in mobilnost delavcev stvar prostovoljne izbire, ne
pa posledica izgube zaposlitve ali drugih socialnih problemov. 

Amendment 8

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) spodbujati zaposlovanje in socialno 
vključenost s povečevanjem 
razpoložljivosti in dostopnosti 
mikrofinanciranja za ranljive skupine in 
mikropodjetja ter povečevanjem dostopa 
do financiranja za socialna podjetja.

(e) spodbujati zaposlovanje in socialno 
vključenost s povečevanjem 
razpoložljivosti in dostopnosti 
mikrofinanciranja za ranljive skupine in 
mikropodjetja ter povečevanjem dostopa 
do financiranja za socialna podjetja, da bi 
povečali njihovo likvidnost in neodvisnost.

Or. pt

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka (ea) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) spodbujati ustvarjanje delovnih mest 
s pravicami ter predvidevanje in razvoj 
novih znanj za nova kakovostna delovna 
mesta prek povezovanja politik 
zaposlovanja in socialnih politik z 
industrijskimi in strukturnimi politikami 
za podporo pri prehodu na gospodarstvo, 
ki bo učinkovito uporabljalo vire in bo 
nizkoogljično.

Or. pt
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 60 % osi Progress, od tega vsaj 17 % za 
spodbujanje socialnega eksperimentiranja 
kot metodi preskušanja in ocenjevanja 
inovativnih rešitev, da bi okrepili te rešitve;

(a) 50 % osi Progress, od tega vsaj 17 % za 
spodbujanje socialnega eksperimentiranja 
kot metodi preskušanja in ocenjevanja 
inovativnih rešitev, da bi okrepili te rešitve;

Or. pt

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 5 – odstavek 2 – točka (c).

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 20 % osi mikrofinanciranje in socialno 
podjetništvo.

(c) 30 % osi mikrofinanciranje in socialno 
podjetništvo.

Or. pt

Obrazložitev

Ena od glavnih težav pri ustanavljanju in ohranjanju mikro, malih in srednjih podjetij je 
zagotovitev financiranja, zato predlagamo okrepitev osi mikrofinanciranje in socialno 
podjetništvo.


