
PA\901888SL.doc PE486.225v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za regionalni razvoj

2011/0268(COD)

11.5.2012

OSNUTEK MNENJA
Odbora za regionalni razvoj

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem 
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006
(COM(2011)0607/2 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

Pripravljavka mnenja: María Irigoyen Pérez



PE486.225v02-00 2/20 PA\901888SL.doc

SL

PA_Legam



PA\901888SL.doc 3/20 PE486.225v02-00

SL

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 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 določitvijo 
najmanjših, temu namenjenih sredstev.
Glede na stopnjo razvoja podprtih regij bi 
bilo treba omejiti tudi izbor in število 
prednostnih naložb za podporo ESS.

(7) ESS bi moral prispevati k strategiji 
Evropa 2020 z zagotavljanjem večje 
osredotočenosti podpore na prednostne 
naloge Evropske unije na področju 
zaposlovanja, izobraževanja, socialne 
vključenosti in boja proti revščini ter 
izboljšanja institucionalnih zmogljivosti, 
pri čemer je za dosego teh ciljev potrebno 
ustrezno in zadostno financiranje. ESS bi 
moral zlasti povečati podporo za boj proti 
socialni izključenosti in revščini z 
določitvijo najmanjših, temu namenjenih 
sredstev. Glede na stopnjo razvoja podprtih 
regij bi bilo treba omejiti tudi izbor in 
število prednostnih naložb za podporo 
ESS. Ne glede na to bi moralo biti 
tematsko osredotočanje prožno, da bi bilo 
mogoče prilagajati ukrepanje ESS 
potrebam in posebnim lastnostim vsake 
države članice in vsake regije. 

Or. es

Obrazložitev

ESS mora prispevati k strategiji Evropa 2020 na področju štirih tematskih ciljev, ki so mu bili 
dodeljeni.
Osredotočanje na področja, ki jih je predlagala Komisija, je treba pospremiti s prožnostjo, da 
bi ukrepanje sklada prilagodili posebnim lastnostim vsake države in tako zagotovili večjo 
učinkovitost porabe sredstev.
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Predlog spremembe 2

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 oblastmi,
socialnimi partnerji in nevladnimi 
organizacijami. Zato bi morale države 
članice spodbujati udeležbo lokalnih in 
regionalnih oblasti ter socialnih partnerjev 
in nevladnih organizacij pri oblikovanju in
izvajanju ukrepov, ki se financirajo iz
ESS.

Or. es

Obrazložitev

Tudi lokalni in regionalni organi morajo sodelovati v postopkih oblikovanja in izvajanja 
ukrepov ESS.

Predlog spremembe 3

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 
vključenost in boj proti revščini, s čimer 
prispeva k uresničevanju prednostnih nalog 
Evropske unije v zvezi s krepitvijo 
gospodarske, socialne in teritorialne 

1. ESS spodbuja visoke stopnje 
zaposlenosti in oblikovanje večjega števila
delovnih mest ter izboljšuje kakovost 
zaposlitve v vseh vidikih, podpira 
geografsko in poklicno mobilnost 
delavcev, olajšuje njihovo prilagajanje
tehnološkim spremembam in razvoju trga 
dela, spodbuja visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja, zagotavlja
enakost spolov, enake možnosti in 
nediskriminacijo, krepi socialno 
vključenost in boj proti revščini, s čimer 
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kohezije. prispeva k uresničevanju prednostnih nalog 
Evropske unije v zvezi s krepitvijo 
gospodarske, socialne in teritorialne 
kohezije. Osrednje načelo pri delovanju 
ESS je zmanjševanje socialnih neenakosti 
ter razlik na področju zaposlovanja na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 

Or. es

Obrazložitev

Med cilje ESS je treba vključiti ustvarjanje kakovostnih delovnih mest ter prilagajanje 
delavcev na tehnološke spremembe in razvoj trga dela. Poleg tega mora sklad zagotavljati 
enakost spolov. 
Posebej pomembno je izrecno omeniti vključujoč vidik ESS ter zmanjševanje socialnih 
neenakosti in razlik na področju zaposlovanja kot osrednje načelo njegovega ukrepanja. 

Predlog spremembe 4

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 koristi ljudem, vključno s 
prikrajšanimi skupinami, kot so
brezposelni, predvsem dolgotrajno 
brezposelni, mladi, ženske, migranti, na 
trgu dela aktivne starejše osebe, invalidi,
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.

Or. es

Obrazložitev

ESS mora posebno pozornost nameniti prikrajšanim skupinam, med katere je treba vključiti 
tudi brezposelne, mlade, ženske in na trgu dela aktivne starejše osebe.
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Predlog spremembe 5

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Obrazložitev

ESS mora spodbujati aktivno in dolgoročno vključevanje na trg dela, pri tem pa več 
pozornosti nameniti mladim, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Predlog spremembe 6

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) dejansko enakostjo spolov in
usklajevanjem poklicnega ter zasebnega in
družinskega življenja;

Or. es

Obrazložitev

ESS mora spodbujati dejansko enakost spolov ter usklajevanje poklicnega, zasebnega in 
družinskega življenja.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) prilagajanjem delavcev, podjetij in 
podjetnikov na spremembe;

(v) prilagajanjem delavcev, podjetij in 
podjetnikov na tehnološke spremembe in 
spremembe na trgu dela z uporabo 
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aktivnih in preventivnih ukrepov, 
predvsem v regijah, kjer poteka 
prestrukturiranje podjetij in sektorjev ali 
je prišlo do zaprtja ali delokalizacije 
podjetij;

Or. es

Obrazložitev

ESS mora spodbujati in predvideti prilagajanje delavcev, podjetij in podjetnikov na 
tehnološke spremembe in spremembe trga dela. Ta ukrep je posebej smiseln v regijah, kjer 
poteka prestrukturiranje podjetij in sektorjev ali je prišlo do zaprtja ali delokalizacije 
podjetij. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a – točka vii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vii) posodabljanjem in krepitvijo institucij 
trga dela, vključno z ukrepi za povečanje 
nadnacionalne mobilnosti delavcev;

(vii) posodabljanjem in krepitvijo institucij 
trga dela, vključno z ukrepi za povečanje 
nadnacionalne mobilnosti delavcev s 
pomočjo čezmejnega povezovanja trgov 
dela, priznavanja poklicnih kompetenc in 
kvalifikacij ter okrepitve dejavnosti mreže 
EURES.

Or. es

Obrazložitev

ESS mora spodbujati nadnacionalno mobilnost delavcev s pomočjo čezmejnega povezovanja 
trgov dela, priznavanja poklicnih kompetenc in kvalifikacij ter okrepitve dejavnosti mreže 
EURES.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vlaganje v izobraževanje, (b) vlaganje v izobraževanje, 
usposobljenost in vseživljenjsko učenje na 
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usposobljenost in vseživljenjsko učenje z: način, ki bo prilagojen potrebam in 
lastnostim zainteresiranih skupin, z:

Or. es

Obrazložitev

ESS mora zagotavljati, da bo ukrepanje na področju izobraževanja, izboljševanja poklicnih 
kompetenc in vseživljenjskega učenja prilagojeno potrebam in lastnostim zainteresiranih 
skupin, in s tem zagotavljati večjo učinkovitost porabe sredstev.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – točka i

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 ter spodbujanjem enakega dostopa do 
kakovostne predšolske vzgoje ter 
primarnega in sekundarnega izobraževanja;

Or. es

Obrazložitev

ESS mora preprečevati in zmanjšati osip, da bi zmanjšal brezposelnost mladih in zagotovil, 
da vsi državljani dosežejo najnižjo zahtevano stopnjo izobrazbe s spodbujanjem 
neprekinjenosti izobraževalnega procesa in ponovnega vključevanja v izobraževanje.

Predlog spremembe 11

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 dostopnosti vseživljenjskega 
učenja, izpopolnjevanjem spretnosti in 
kompetenc delovne sile ter prilagajanjem
sistemov izobraževanja in usposabljanja na 
potrebe in razvoj trga dela s pomočjo 
podjetniškega izobraževanja in ukrepov, 
ki bi olajšali prehod med izobraževanjem, 
poklicnim usposabljanjem in dostopom do 
dela, s posvečanjem posebne pozornosti 
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izobraževanju mladih, dolgotrajno 
brezposelnih in starejših delavcev, da bi se 
lahko aktivno starali, obenem pa bi 
obdržali svoja delovna mesta;

Or. es

Obrazložitev

ESS mora spodbujati prilagajanje izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja 
potrebam trga dela ter posebno pozornost nameniti prehajanju med izobraževanjem, 
poklicnim usposabljanjem in delom ter potrebam nekaterih prikrajšanih skupin, kot so 
dolgotrajno brezposelni, mladi in starejši delavci.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) dejavnim vključevanjem; (i) dejavnim vključevanjem prikrajšanih 
skupin v družbo in na trg dela;

Or. es

Obrazložitev

ESS mora spodbujati vključevanje prikrajšanih skupin v družbo in na trg dela.

Predlog spremembe 13

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) polnim vključevanjem marginaliziranih 
skupnosti, kot so Romi, v družbo in na trg 
dela;

Or. es

Obrazložitev

ESS mora svoje ukrepe usmerjati v integracijo prikrajšanih skupin v družbo in na trg dela.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii a) vključevanjem delavcev migrantov v 
družbo in na trg dela;

Or. es

Obrazložitev
ESS mora svoje ukrepe usmerjati v integracijo priseljenih delavcev v družbo in na trg dela.

Predlog spremembe 15

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 za 
ozemlja držav članic, ki imajo vsaj eno 
regijo po ravni NUTS 2 v skladu s 
členom 82(2)(a) Uredbe (EU) št. […], ali
držav članic, ki so upravičene do podpore 
iz Kohezijskega sklada, ali držav članic, ki 
imajo visoko stopnjo brezposelnosti, da bi 
oblikovali ukrepe, ki bi s pomočjo krepitve 
institucionalnih zmogljivosti ter 
učinkovitosti uprave in javnih storitev 
prispevali k oblikovanju delovnih mest.

Or. es

Obrazložitev

ESS mora državam članicam, ki se soočajo z visoko brezposelnostjo, omogočiti, da sredstva 
namenijo izboljšanju institucionalnih zmogljivosti in učinkovitosti javne uprave, da bi izvedle 
reforme ter izboljšale ureditev in upravljanje javnih storitev, ki prispevajo k ustvarjanju 
delovnih mest. 
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pri razvitejših regijah države članice 
osredotočijo 80 % sredstev, dodeljenih 
vsakemu posameznemu operativnemu 
programu, na do štiri prednostne naložbe
iz člena 3(1);

(a) pri bolj razvitih regijah države članice 
osredotočijo 70 % sredstev ESS, dodeljenih 
vsakemu posameznemu operativnemu 
programu, na do šest prednostnih naložb iz 
člena 3(1);

Or. es

Obrazložitev

Namen te spremembe je ohranitev določene prožnosti v okviru sredstev, namenjenih vsakemu 
operativnemu programu, da bi regije lahko ukrepale na področjih, kjer imajo večje potrebe.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pri regijah v prehodu države članice 
osredotočijo 70 % sredstev, dodeljenih 
vsakemu posameznemu operativnemu 
programu, na do štiri prednostne naložbe
iz člena 3(1);

(b) pri regijah v prehodu države članice 
osredotočijo 60 % sredstev ESS, dodeljenih 
vsakemu posameznemu operativnemu 
programu, na do šest prednostnih naložb iz 
člena 3(1);

Or. es

Obrazložitev

Namen te spremembe je ohranitev določene prožnosti v okviru sredstev, namenjenih vsakemu 
operativnemu programu, da bi regije lahko ukrepale na področjih, kjer imajo večje potrebe.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pri manj razvitih regijah države članice 
osredotočijo 60 % sredstev, dodeljenih 
vsakemu posameznemu operativnemu 
programu, na do štiri prednostne naložbe
iz člena 3(1).

(c) pri manj razvitih regijah države članice 
osredotočijo 50 % sredstev ESS, 
dodeljenih vsakemu posameznemu 
operativnemu programu, na do šest 
prednostnih naložb iz člena 3(1).

Or. es

Obrazložitev

Namen te spremembe je ohranitev določene prožnosti v okviru sredstev, namenjenih vsakemu 
operativnemu programu, da bi regije lahko ukrepale na področjih, kjer imajo večje potrebe.

Predlog spremembe 19

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 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.

1. Sodelovanje lokalnih in regionalnih 
organov, socialnih partnerjev in drugih 
zainteresiranih strani, zlasti nevladnih 
organizacij, pri izvajanju operativnih 
programov iz člena 5 Uredbe (EU) št. […] 
lahko poteka v obliki tehnične pomoči v 
skladu s členoma 108 in 109 Uredbe (EU) 
št. […] in globalnih nepovratnih sredstev iz
člena 108(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. es
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Obrazložitev

ESS mora spodbujati sodelovanje lokalnih in regionalnih organov, socialnih partnerjev in 
drugih zainteresiranih strani, zlasti nevladnih organizacij, pri izvajanju operativnih 
programov, tako s pomočjo dostopa do globalnih nepovratnih sredstev kot prek tehnične 
pomoči. 

Predlog spremembe 20

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 pospeševanja socialnega 
dialoga, ter dejavnostim, ki jih socialni 
partnerji izvajajo skupno.

2. Za spodbuditev zadostnega sodelovanja 
socialnih partnerjev pri pripravi, izvajanju, 
spremljanju in ocenjevanju programov, ki 
jih podpira ESS v skladu s členom 5 
Uredbe (EU) št. […] organi upravljanja 
operativnega programa sredstva iz ESS
dodelijo dejavnostim krepitve zmogljivosti, 
v obliki usposabljanja, mreženja in 
pospeševanja socialnega dialoga, ter 
dejavnostim, ki jih socialni partnerji 
izvajajo skupno.

Or. es

Obrazložitev

Podpora sodelovanju socialnih partnerjev pri ukrepih, ki jih podpira ESS, ne sme biti 
omejena na najrevnejše regije ali tiste, ki so odvisne od Kohezijskega sklada, ampak je treba 
takšno sodelovanje spodbujati v vseh državah članicah in regijah EU.

Predlog spremembe 21

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 
socialnega vključevanja, enakosti spolov in 

3. Za spodbuditev ustrezne udeležbe 
nevladnih organizacij pri pripravi,
izvajanju, spremljanju in ocenjevanju 
programov, ki jih podpira ESS, in 
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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.

njihovega dostopa do teh programov v 
skladu s členom 5 Uredbe (EU) št. […],
predvsem na področju socialnega 
vključevanja, enakosti spolov in enakih 
možnosti, organi upravljanja operativnega 
programa zagotovijo sredstva ESS 
dejavnostim krepitve zmogljivosti 
nevladnih organizacij.

Or. es

Obrazložitev

Podpora sodelovanju nevladnih organizacij pri ukrepih, ki jih podpira ESS, ne sme biti 
omejena na najrevnejše regije ali tiste, ki so odvisne od Kohezijskega sklada, ampak je treba 
takšno sodelovanje spodbujati v vseh državah članicah in regijah EU.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Da bi spodbudili ustrezno sodelovanje 
manjših lokalnih organov, predvsem v 
manj poseljenih območjih in na podeželju, 
pri pripravi, izvajanju, spremljanju in 
ocenjevanju programov, ki jih podpira 
ESS v skladu s členom 5 Uredbe (EU) št. 
[…], organi upravljanja operativnega 
programa zagotovijo ustrezna sredstva 
ESS dejavnostim krepitve zmogljivosti 
manjših lokalnih organov.

Or. es

Obrazložitev

ESS mora zagotoviti udeležbo manjših lokalnih organov, predvsem v manj poseljenih 
območjih in na podeželju, pri pripravi, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju programov, ki 
jih podpira ESS.
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Predlog spremembe 23

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 načela iz 
člena 7 Uredbe (EU) št. […] in posebnimi 
ciljno naravnanimi ukrepi iz 
člena 3(1)(a)(iv), zlasti za povečanje
učinkovite in dolgoročne udeležbe in
spodbujanje vključitve žensk na trg dela,
predvsem po odsotnosti zaradi materinstva 
in skrbi za odvisne osebe, zmanjšanje 
segregacije na podlagi spola na trgu dela
ter razlik v plačah moških in žensk, boj 
proti stereotipom na podlagi spola v 
izobraževanju in usposabljanju ter
zagotavljanje usklajevanja poklicnega, 
zasebnega in družinskega življenja moških 
in žensk, pri čemer je med drugim treba 
posebno pozornost nameniti potrebam 
tistih, ki skrbijo za odvisne osebe, in 
spodbujati zagotavljanje varstva otrok v 
delovnih središčih.

Or. es

Obrazložitev

ESS mora spodbujati učinkovito in dolgoročno udeležbo žensk v delovnem okolju s pomočjo 
ukrepov za podporo vključevanju na trg dela, predvsem odsotnosti zaradi materinstva in skrbi 
za odvisne osebe, ter za lažje usklajevanja poklicnega, zasebnega in družinskega življenja.
Poleg tega je treba posebno pozornost nameniti zmanjšanju razlik v plačah moških in žensk.

Predlog spremembe 24

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 integracijo 

Države članice in Komisija spodbujajo boj 
proti diskriminaciji in sprejemanje 
različnosti, enake možnosti za vse, 
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načela nediskriminacije iz člena 7 
Uredbe (EU) št. […], ter s posebnimi 
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
njihova socialna vključenost, zmanjšajo 
neenakosti v smislu uspešnega zaključka 
izobraževanja in zdravstvenega stanja ter 
pospeši prehod z institucionalne
zdravstvene oskrbe k zdravstveni oskrbi v
bližini doma.

vključno z dostopnostjo za invalide z 
integracijo načela nediskriminacije iz 
člena 7 Uredbe (EU) št. […], ter s 
posebnimi ukrepi v okviru prednostnih 
naložb, kakor so opredeljene v členu 3 in 
zlasti členu 3(1)(c)(iii). Taki ukrepi so 
namenjeni ljudem, izpostavljenim
diskriminaciji, predvsem večplastni, 
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.

Or. es

Obrazložitev

ESS mora predvideti ukrepe za spodbujanje enakih možnosti, pa tudi za boj proti 
diskriminaciji in za sprejemanje različnosti. Prav tako je treba posebno pozornost nameniti 
tistim skupinam, ki so izpostavljene večplastni diskriminaciji. 

Predlog spremembe 25

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
v sodelovanju s svojimi partnerji na 
lokalni in regionalni ravni ter z udeležbo 
vseh zainteresiranih strani opredelijo teme 
socialnih inovacij, ki ustrezajo njihovim
posebnim potrebam in posebnim potrebam 
regij.

Or. es

Obrazložitev

Lokalni in regionalni organi ter vse zainteresirane strani morajo sodelovati pri opredelitvi 
tem socialnih inovacij. 
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Predlog spremembe 26

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 
dobrih praks in metodologij. Poleg tega 
spremlja skladnost in komplementarnost 
ukrepov socialnih inovacij sklada ESS in 
ukrepov Programa Evropske unije za 
socialne spremembe in inovacije.

Or. es

Obrazložitev

Da bi zagotovili povečanje zmogljivosti na področju socialnih inovacij in zagotovili 
učinkovito porabo sredstev, je treba zagotoviti skladnost in komplementarnost ukrepov ESS in 
ukrepov Programa Evropske unije za socialne spremembe in inovacije.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice lahko izberejo teme 
nadnacionalnega sodelovanja s seznama iz 
Priloge II te uredbe brez poseganja v 
druge, potencialno zanimive teme.

Or. es

Obrazložitev

Glede priprave seznama tem za nadnacionalno sodelovanje je potrebno čim večje soglasje, 
prizadevati pa si je treba tudi za čim večjo skladnost med izbranimi temami nadnacionalnega 
sodelovanja in tematskimi cilji različnih operativnih programov.
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V okviru operativnih programov in da 
bi kar najbolj povečali učinkovitost 
pomoči ESS je treba, če je to primerno, 
upoštevati najbolj prikrajšane regije in 
območja v skladu s členoma 174 in 349 
Pogodbe o delovanju Evropske unije ter 
najbolj oddaljene, najsevernejše, otoške, 
gorske in čezmejne regije pa tudi 
prikrajšana urbana območja, propadajoča 
podeželska območja in območja, ki jih je 
posebej prizadela relokalizacija podjetij. 

Or. es

Obrazložitev

ESS mora posebno pozornost nameniti najbolj prikrajšanim regijam in območjem v skladu s 
členoma 349 in 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 29

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 lokalni trajnostni razvoj podeželja 
in mest s strategijami integriranih ukrepov 
za reševanje gospodarskih, okoljskih in 
socialnih izzivov na urbanih območjih 
mest, ki so navedena v pogodbi o 
partnerstvu.

Or. es

Obrazložitev

Pri obravnavanju ozemeljskih posebnosti ne bi smeli zanemariti podeželja in manj poseljenih 
območij. Po drugi strani pa se zdi primerno določiti najnižji 5-odstotni prag za lokalni razvoj, 
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kot je predlagano v členu 7 uredbe ESRR.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Najmanj 5 % virov ESS, dodeljenih na 
nacionalni ravni, se nameni za celostne 
ukrepe za trajnostni razvoj podeželja, 
prenesene na občine v upravljanje s 
celostnimi ozemeljskimi naložbami iz 
člena 99 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD].

Or. es

Obrazložitev

Pri obravnavanju ozemeljskih posebnosti ne bi smeli zanemariti podeželja. Po drugi strani pa 
se zdi primerno določiti najnižji 5-odstotni prag za lokalni razvoj, kot je predlagano v členu 7 
uredbe ESRR.

Predlog spremembe 31

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, 
holdinški skladi in posojilni skladi.

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, 
holdinški skladi, posojilni skladi ali 
mikrokrediti.

Or. es

Obrazložitev

Treba je dopustiti možnost podpore ukrepom in politikam z mikrokrediti.
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