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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je v okviru zakonodajnega svežnja za obdobje 2014–2020 predlagala osnutek 
uredbe o novem programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije (v nadaljnjem 
besedilu: program). 

Uredba o novem programu je bila vključena v odhodke iz razdelka 1 (pametna in vključujoča 
rast) novega večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020.

Namen programa je prispevati k izvajanju strategije Evropa 2020 in uresničevanju ciljev na 
področju pametnega in trajnostnega razvoja ter socialnega vključevanja s sklopom ukrepov –
zlasti z analitičnimi dejavnostmi, ukrepi na področju vzajemnega učenja, podporo glavnim 
subjektom, ki jim je zaupano uresničevanje ciljev programa, spodbujanjem mobilnosti 
delavcev v Uniji in podporo mikropodjetjem –, namenjenih spodbujanju visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanju ustreznega socialnega varstva, boju proti socialni izključenosti in 
revščini ter izboljšanju delovnih razmer. 
Komisija predlaga vključitev treh že obstoječih instrumentov – programa Progress, programa 
EURES in mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključevanje –
v enotni program za socialne spremembe in inovacije. 

Cilj programa Skupnosti Progress za zaposlovanje in socialno solidarnost, ustanovljenega 
leta 2006, je podpirati politiko zaposlovanja v Evropski uniji z nadzorovanjem politik, ki se 
izvajajo na tem področju, spodbujanjem vzajemnega učenja, oblikovanjem statističnih 
instrumentov in metod, podpiranjem glavnih akterjev, ustvarjanjem mrež ter izvajanjem 
dejavnosti ozaveščanja. Glavni prejemniki teh sredstev so lokalni in regionalni organi, 
socialni partnerji in nevladne organizacije.

Mreža evropskih služb za zaposlovanje (EURES) je bila ustanovljena leta 2002 za 
spodbujanje geografske mobilnosti evropskih delavcev. EURES podpira ustvarjanje 
čezmejnih partnerstev, ki so platforma za stike med javnimi službami in socialnimi partnerji 
ter za svetovanje o vprašanjih, povezanih s pravicami in dolžnostmi delavcev.

Mikrofinančni instrument Progress za zaposlovanje in socialno vključevanje, ustvarjen 
leta 2010, osebam, ki so prikrajšane pri dostopanju do običajnega kreditnega trga 
(brezposelni, osebe, ki jim grozi socialna izključenost) in osebam, ki želijo ustanoviti ali 
razviti svoja lastna podjetja, olajšuje dostop do pomoči v obliki mikrokreditov. Ta instrument 
podjetnikom ne zagotavlja neposrednih finančnih sredstev, temveč omogoča mikrofinančnim 
ustanovam s sedežem v državah članicah Unije, da podjetnikom, ki želijo ustanoviti svoje 
lastno podjetje ali razviti že obstoječe, lažje odobrijo posojila.
Uredba o novem programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije naj bi začela 
veljati na dan izteka veljavnosti obstoječih programov, tj. 1. januarja 2014, njeno izvajanje pa 
naj bi bilo končano najpozneje 31. decembra 2020. 

Komisija je predlagala, da bi proračunska sredstva za izvajanje programa v obdobju od 
1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 znašala 958,19 milijona EUR.

Pripravljavec mnenja meni, da Komisija z združitvijo treh že obstoječih programov ni 
prinesla nobene dodane vrednosti. 

Poleg tega ni razmejila ukrepov iz novega programa od podpornih ukrepov, predlaganih v 
okviru skladov kohezijske politike (Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni 
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razvoj), in jih ni učinkovito uskladila, kar je v nekaterih regijah povzročilo podvajanje. Prav 
tako se obseg podpore, ki jo zagotavlja novi program za načrtovanje in izvajanje socialnega 
eksperimentiranja, prekriva z obsegom za socialne inovacije, določenim v predlogu uredbe o 
Evropskem socialnem skladu. Vrh tega so ukrepi za podporo socialnim podjetjem predvideni 
tudi v uredbi o delovanju Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zaradi navedenega je nujno 
treba jasno določiti, kako se bo novi instrument vključil v dopolnilne programe v okviru 
kohezijske politike. 
Komisija namenja 17-odstotni delež osi Progress spodbujanju socialnega eksperimentiranja, 
ne predlaga pa jasnih specifičnih ciljev na področju socialnih inovacij in eksperimentiranja. 
Pripravljavec mnenja predlaga znižanje zgornje meje financiranja, ki jo Komisija predlaga za 
socialno eksperimentiranje, in poudarja, da se bodo cilji socialnih inovacij lahko uresničili le 
v sodelovanju z nacionalnimi socialnimi sistemi, ne pa z njihovo nadomestitvijo. Pred 
sprejetjem drugačnega pristopa bi bilo treba organizirati široko politično razpravo. 
V sedanjih gospodarskih razmerah so mikrokrediti eden od treh instrumentov, ki omogočajo 
doseganje najvidnejših rezultatov. Mala in mikropodjetja predstavljajo skoraj 99 % 
novoustanovljenih podjetij v Evropi, tretjino med njimi pa so ustanovili brezposelni. Zato je 
treba ne le povečati delež mikrokreditov v proračunu za novi program, temveč tudi poudariti 
njihovo bistveno vlogo pri odpravljanju socialne izključenosti. 

V času gospodarske krize in stroge proračunske discipline za države članice pripravljavec 
mnenja nasprotuje povečanju upravnih stroškov (člen 5(3)) in oblikovanju 5-odstotne 
proračunske rezerve, za katero Komisija ni jasno opredelila, kako naj bi se prerazporedila. 
Glede na vlogo regij in mest pri izvajanju novega programa je treba poudariti pomen, ki ga 
ima njihovo vključevanje v operativne faze programa.
Ena od prednostnih nalog bi moralo biti tudi usmerjanje dejavnosti, ki se izvajajo v okviru 
EURES, k potrebam mladih, ki jih je več kot 20 % brez dela. Pripravljavec mnenja obžaluje, 
da ni na voljo ocene o učinkovitosti programa EURES in podatkov o številu oseb, ki so 
zahvaljujoč temu programu našle zaposlitev.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)  

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Odprto metodo usklajevanja, ki je 
uspešno prispevala k prožnosti in 
operativni učinkovitosti na področju 
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socialne politike, bi bilo treba na splošno 
uvesti na različnih interesnih področjih 
držav članic; zato se priporoča, da se bolj 
uporablja za izboljšanje učinkovitosti 
Programa. 

Or. pl

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 z 
zagotovitvijo tesnega sodelovanja med 
javnimi zavodi za zaposlovanje 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. Poudariti je treba, 
da Komisija ne more opravljati funkcije 
zavoda za zaposlovanje.

Or. pl

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Slab dostop do posojil je ena od (14) Slab dostop do posojil je ena od 
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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 
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.

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, zlasti za olajšanje upravnega 
postopka za obravnavo mikrofinanciranja 
in zagotovitev, da se bodo lahko prihodnji 
podjetniki udeležili ustreznih 
informativnih seminarjev, da bi 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.

Or. pl

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V skladu s členom 9 Pogodbe mora 
Program zagotoviti, da bodo pri 
opredeljevanju in izvajanju politik in 
dejavnosti Unije upoštevane zahteve, 
povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite in bojem proti socialni 
izključenosti.

(19) V skladu s členom 9 Pogodbe mora 
Program zagotoviti, da bodo pri 
opredeljevanju in izvajanju politik in 
dejavnosti Unije upoštevane zahteve, 
povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite in bojem proti socialni 
izključenosti. Novi instrument je treba 
jasno vključiti v dodatne sklade v okviru 
kohezijske politike (Evropski socialni 
sklad, Evropski sklad za regionalni 
razvoj), s čimer bi poenostavili sistem 
upravljanja, izvajali ukrepe programa in 
ustvarili pravo dodano vrednost.

Or. pl
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Ker ciljev te uredbe ni mogoče 
zadovoljivo doseči na ravni držav članic, 
temveč jih je zaradi njihovega obsega in 
učinkov mogoče bolje doseči na ravni 
Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu 
z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 
načelom sorazmernosti, kot je določeno v 
navedenem členu, ta uredba ne presega 
tistega, kar je potrebno za doseganje 
navedenih ciljev.

(21) Ker ciljev te uredbe ni mogoče 
zadovoljivo doseči na ravni držav članic, 
temveč jih je zaradi njihovega obsega in
učinkov mogoče bolje doseči na ravni 
Unije, jih lahko Unija sprejme v okviru 
svojih pristojnosti in v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena in ob 
upoštevanju institucionalne sestave držav 
članic ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za dosego teh ciljev.

Or. pl

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Izvajanje ciljev Programa je lahko 
uspešno, če se vanj na vseh operativnih 
fazah čim bolj vključijo mesta in regije.
Regionalni akterji bi morali biti vključeni 
vse od faze načrtovanja in dodeljevanja 
finančnih sredstev. Regije lahko 
prispevajo k razvoju naprednih socialnih 
inovacij, saj danes spadajo med 
najpomembnejše akterje, tudi na področju 
socialne politike. 

Or. pl
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) „socialno podjetje“ pomeni podjetje, 
katerega glavni cilj ni ustvarjanje dobička 
za lastnike in deležnike, temveč doseganje 
socialnega učinka. Posluje na trgu, tako da 
proizvaja blago in opravlja storitve na 
podjetniški in inovativni način, presežke pa 
uporablja predvsem za doseganje socialnih 
ciljev. Upravljano je odgovorno in 
pregledno, predvsem z vključevanjem 
delavcev, strank in zainteresiranih strani, ki 
jih njegova poslovna dejavnost zadeva;

a) „socialno podjetje“ pomeni podjetje, 
katerega glavni cilj ni ustvarjanje dobička 
za lastnike in deležnike, temveč doseganje 
socialnega učinka. Delitev dobička 
socialnega podjetja med njegove 
delničarje je nesprejemljiva. Na trgu 
posluje podjetno in inovativno, tako da 
proizvaja blago in opravlja storitve javnega 
interesa, pri čemer glede na svojo 
dejavnost upošteva regionalne posebnosti, 
lokalne vire, presežke pa uporablja
predvsem za doseganje socialnih ciljev. 
Upravljano je odgovorno in pregledno, 
predvsem z vključevanjem delavcev, strank 
in zainteresiranih strani, ki jih njegova 
poslovna dejavnost zadeva;

Or. pl

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) os mikrofinanciranje in socialno 
podjetništvo, ki pospešuje dostop do 
finančnih sredstev za podjetnike, predvsem 
tiste, ki so od trga dela najbolj oddaljeni, in 
socialna podjetja.

c) os mikrofinanciranje in socialno 
podjetništvo, ki pospešuje dostop do 
finančnih sredstev za prihodnje podjetnike, 
predvsem tiste, ki so od trga dela najbolj 
oddaljeni, brezposelne in socialno 
izključene osebe, pa tudi mikropodjetja pri 
razvoju njihove dejavnosti in socialna 
podjetja.

Or. pl
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Predlog spremembe 9

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 
so odprti in vsem dostopni;

d) spodbujati geografsko mobilnost 
delavcev ter povečevati zaposlitvene 
možnosti z razvojem trgov dela Unije, ki 
so odprti, pravični, kakovostni in vsem 
dostopni;

Or. pl

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) za usmerjanje ukrepov v okviru 
Programa v mlade, ki jih kriza posebej 
prizadela, in dolgotrajno brezposelne 
osebe. 

Or. pl

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – 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) 60 % osi Progress, pri čemer se državam 
članicam priporoča, naj:

– 18 % namenijo za politiko zaposlovanja,
– 24 % za socialno varstvo in vključevanje 
ter
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– 8 % za delovne razmere. 
Največ 15 % osi Progress ter njenih 
tematskih področij se nameni za 
spodbujanje socialnega eksperimentiranja 
kot metodi preskušanja in ocenjevanja 
inovativnih rešitev, da bi okrepili te rešitve; 

Or. pl

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) 20 % osi mikrofinanciranje in socialno 
podjetništvo.

c) 25 % osi mikrofinanciranje in socialno 
podjetništvo.

Or. pl

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preostalih 5 % se med osi razdeli za vsako 
leto posebej v skladu s prednostnimi 
nalogami politike.

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko uporabi odobrena 3. Komisija lahko uporabi največ 1,5 % 
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proračunska sredstva iz odstavka 1 za 
financiranje tehnične in/ali upravne 
pomoči, predvsem v zvezi z revidiranjem, 
naročanjem prevodov pri zunanjih 
izvajalcih, srečanji strokovnjakov ter 
dejavnostmi obveščanja in komuniciranja, 
ki so v vzajemno korist Komisije in 
upravičencev.

odobrenih proračunskih sredstev iz 
odstavka 1 za financiranje tehnične in/ali 
upravne pomoči, predvsem v zvezi z 
revidiranjem, naročanjem prevodov pri 
zunanjih izvajalcih, srečanji strokovnjakov 
ter dejavnostmi obveščanja in 
komuniciranja, ki so v vzajemno korist 
Komisije in upravičencev.

Or. pl

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) vrednotenja in ocene učinka; c) vrednotenja, zlasti ocene kvalitativnih in 
kvantitativnih učinkov;

Or. pl

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ukrepi za spodbujanje mobilnosti 
posameznikov v Uniji, predvsem razvoj 
večjezičnih digitalnih platform za 
uravnoteženje ponudbe in povpraševanja 
po delovnih mestih, in ciljno usmerjeni 
programi mobilnosti za popolnitev prostih 
delovnih mest, kjer so bili ugotovljeni 
primanjkljaji na trgu dela, in/ali za pomoč 
posebnim skupinam delavcev, kot so mladi 
delavci.

4. Ukrepi za spodbujanje mobilnosti 
delavcev v Uniji, predvsem razvoj 
večjezičnih digitalnih platform za 
uravnoteženje ponudbe in povpraševanja 
po delovnih mestih, in ciljno usmerjeni 
programi mobilnosti za popolnitev prostih 
delovnih mest, kjer so bili ugotovljeni 
primanjkljaji na trgu dela, in/ali za pomoč 
posebnim skupinam delavcev, kot so mladi 
delavci.

Or. pl
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Programa, skladne z 
drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, 
zlasti v okviru Evropskega socialnega 
sklada (ESS) in na področjih, kot so 
socialni dialog, pravosodje in temeljne 
pravice, izobraževanje, poklicno 
usposabljanje in mladinska politika, 
raziskave in inovacije, podjetništvo, 
zdravje, širitev in zunanji odnosi ter 
splošna gospodarska politika. 

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Programa, skladne z 
drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, 
zlasti ukrepi, financiranimi v okviru 
kohezijske politike, predvsem Evropskega 
socialnega sklada (ESS) in Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (FEDER).

Or. pl

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Skladnost in dopolnjevanje se 
zagotavljata tudi z odločnim zavezanjem 
lokalnih in regionalnih organov k 
izvajanju programa.  

Or. pl

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) zagotavljati finančno podporo 
organizacijam Unije in nacionalnim

d) Zagotavljati finančno podporo 
organizacijam Unije in regionalnim 
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organizacijam, da se pospeši njihova 
zmogljivost za razvoj, spodbujanje in 
podpiranje izvajanja zaposlitvene in 
socialne politike ter zakonodaje o delovnih 
pogojih Unije.

organizacijam, da se poveča njihova 
zmogljivost za razvoj, spodbujati in 
podpirati izvajanje zaposlitvene in socialne 
politike ter zakonodaje o delovnih pogojih 
Unije.

Or. pl

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. povečati dostop do mikrofinanciranja in 
njegovo razpoložljivost za:

1. čim bolj zmanjšati administrativne 
ovire in stroške, da bi povečali dostop do 
mikrofinanciranja in njegovo 
razpoložljivost za:

Or. pl

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Javni in zasebni organi, ki izvajajo 
dejavnosti iz odstavka 1(a), spoštujejo 
visoke standarde upravljanja, vodenja in 
varstva potrošnikov v skladu z načeli 
evropskega kodeksa pravilnega ravnanja za 
ponudnike mikrokreditov in si prizadevajo 
preprečevati, da bi se osebe in podjetja 
preveč zadolžili. 

3. Javni in zasebni organi, ki izvajajo 
dejavnosti iz odstavka 1(a), spoštujejo 
visoke standarde upravljanja, vodenja in 
varstva potrošnikov v skladu z načeli 
evropskega kodeksa pravilnega ravnanja za 
ponudnike mikrokreditov in si prizadevajo 
preprečevati, da bi se osebe in podjetja 
preveč zadolžili zaradi dodeljevanja 
posojil z zelo visokimi obrestmi ter v 
razmerah, ki podjetja vodijo v stečaj.

Or. pl
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