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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da 
upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Izkoristiti bi bilo treba sinergije 
med ESS+, Evropskim skladom za 
regionalni razvoj, Kohezijskim skladom, 
Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja, Evropskim skladom za 
pomorstvo in ribištvo, evropskim 
naložbenim stabilizacijskim mehanizmom, 
skladom InvestEU in Evropskim skladom 
za prilagoditev globalizaciji.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Evropski parlament je 14. marca 
in 30. maja 2018 v svoji resoluciji o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2021–2027 poudaril pomen horizontalnih 
načel, ki bi morala podpirati večletni 
finančni okvir za navedeno obdobje in vse 
povezane politike Unije. Pri tem je znova 
potrdil svoje stališče, da mora Unija 
izpolniti obljubo, da bo prevzela vodilno 
vlogo pri uresničevanju ciljev OZN za 
trajnostni razvoj, in izrazil obžalovanje, da 
v teh predlogih ni jasne in prepoznavne 
zaveze. Zato je zahteval, da se cilji 
trajnostnega razvoja vključijo v vse 
politike in pobude Unije v naslednjem 
večletnem finančnem okviru. Med drugim 
je poudaril tudi, da je odprava 
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diskriminacije bistvena za uresničitev 
zavez EU glede vključujoče Evrope, poleg 
tega pa je zahteval, naj se sprejmejo 
zaveze v zvezi z vključevanjem vidika 
spola in načela enakosti spolov v vse 
politične odločitve in pobude Unije, ki 
bodo sprejete za prihodnji večletni 
finančni okvir. Parlament je v svoji 
resoluciji poudaril, da bi morali biti 
horizontalni izdatki, povezani s 
podnebjem, po Pariškem sporazumu v 
primerjavi s sedanjim večletnim 
finančnim okvirom precej večji ter bi 
morali čim prej, najpozneje pa do 
leta 2027, doseči 30 %.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Evropski parlament v svoji 
resoluciji z dne 30. maja 2018 o večletnem 
finančnem okviru  in lastnih sredstvih za 
obdobje 2021–2027 obžaluje, da predlog 
Komisije z dne 2. maja 2018 o večletnem 
finančnem okviru za to obdobje vodi 
neposredno v zmanjšanje sredstev za 
kohezijsko politiko, in sicer za 10 %, še 
posebej pa nasprotuje korenitim rezom, ki 
bodo negativno vplivali na samo naravo 
in cilje te politike. V povezavi s tem je 
izrazil tudi pomisleke glede predlaganega 
zmanjšanja Evropskega socialnega sklada 
za 6 %, čeprav je bilo področje njegove 
uporabe razširjeno in vključuje tudi 
pobudo za zaposlovanje mladih.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 d (novo)



AD\1168113SL.docx 5/21 PE625.489v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1d) Sredstva, dodeljena Evropskemu 
socialnemu skladu, Skladu za evropsko 
pomoč najbolj ogroženim, Programu za 
zaposlovanje in socialne inovacije ter 
akcijskemu programu Unije na področju 
zdravja po letu 2020 za EU-27, je treba 
ohraniti vsaj na ravni proračuna za 
obdobje 2014–2020 v stalnih cenah. Poleg 
tega je treba podvojiti sredstva za pobudo 
za zaposlovanje mladih, pa tudi za celovito 
izvajanje jamstva EU za mlade, ter hkrati 
zagotoviti hitro in poenostavljeno uporabo 
sredstev ter stalno in stabilno financiranje 
v naslednjem programskem obdobju.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Svet je 20. junija 2017 podprl odziv 
Unije na „agendo ZN za trajnostni razvoj 
do leta 2030“ – Trajnostna prihodnost 
Evrope. Svet je poudaril pomen 
uravnoteženega in celovitega uresničevanja 
trajnostnega razvoja v vseh treh 
razsežnostih (ekonomski, socialni in 
okoljski). Trajnostni razvoj je treba nujno 
vključiti v vsa področja notranjih in 
zunanjih politik Unije, EU pa si v 
politikah, ki jih uporablja, ambiciozno 
prizadeva obravnavati svetovne izzive. 
Svet je pozdravil sporočilo Komisije z 
naslovom „Novi ukrepi za trajnostno 
prihodnost Evrope“ z dne 22. novembra 
2016 kot prvi korak pri vključevanju ciljev 
trajnostnega razvoja in uporabe 
trajnostnega razvoja kot ključnega 
vodilnega načela za vse politike Unije, 
vključno z njenimi instrumenti 
financiranja.

(4) Svet je 20. junija 2017 podprl odziv 
Unije na „agendo ZN za trajnostni razvoj 
do leta 2030“ – Trajnostna prihodnost 
Evrope. Poudaril je pomen uravnoteženega 
in celovitega uresničevanja trajnostnega 
razvoja v vseh treh razsežnostih 
(ekonomski, socialni in okoljski). 
Trajnostni razvoj je treba nujno vključiti v 
vsa področja notranjih in zunanjih politik 
Unije, EU pa si v politikah, ki jih 
uporablja, ambiciozno prizadeva 
obravnavati svetovne izzive. Svet je 
pozdravil sporočilo Komisije z naslovom 
„Novi ukrepi za trajnostno prihodnost 
Evrope“ z dne 22. novembra 2016 kot prvi 
korak pri vključevanju ciljev trajnostnega 
razvoja in uporabe trajnostnega razvoja kot 
ključnega vodilnega načela za vse politike 
Unije, vključno z njenimi instrumenti 
financiranja. ESS+ bi moral prispevati k 
izvajanju ciljev trajnostnega razvoja z 
zmanjšanjem revščine in odpravo njenih 
ekstremnih oblik, zagotavljanjem 
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kakovostnega in vključujočega 
izobraževanja, spodbujanjem vzdržne, 
vključujoče in trajnostne gospodarske 
rasti, polne in produktivne zaposlitve ter 
dostojnega dela za vse in z zmanjšanjem 
neenakosti.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) ESS+ bi moral spodbujati 
zaposlovanje z aktivnim ukrepanjem, ki 
omogoča (ponovno) vključevanje na trg 
dela, predvsem za mlade, dolgotrajno 
brezposelne in neaktivne, ter s 
spodbujanjem samozaposlovanja in 
socialnega gospodarstva. ESS+ bi si moral 
prizadevati za izboljšanje delovanja trgov 
dela s podpiranjem posodabljanja institucij 
trgov dela, kot so javne službe za 
zaposlovanje, da bi se izboljšala njihova 
zmogljivost zagotavljanja okrepljenega 
ciljno usmerjenega svetovanja in 
orientacije med iskanjem zaposlitve in pri 
prehodu v zaposlitev ter da bi se povečala 
mobilnost delavcev. ESS+ bi moral 
spodbujati udeležbo žensk na trgu dela, in 
sicer z ukrepi, ki bi med drugim zagotovili 
boljšo usklajenost poklicnega in zasebnega 
življenja ter dostop do otroškega varstva. 
ESS+ bi si moral prizadevati tudi za 
zagotavljanje zdravega in dobro 
prilagojenega delovnega okolja, da bi se 
upoštevala tveganja za zdravje, povezana s 
spreminjajočimi se oblikami dela, in 
potrebe starajoče se delovne sile.

(13) ESS+ bi moral spodbujati 
zaposlovanje z aktivnim ukrepanjem, ki 
omogoča (ponovno) vključevanje na trg 
dela, predvsem za mlade, dolgotrajno 
brezposelne, neaktivne in prikrajšane 
skupine, ter s spodbujanjem zaposlovanja,
samozaposlovanja in socialnega 
gospodarstva. ESS+ bi si moral prizadevati 
za izboljšanje delovanja trgov dela s 
podpiranjem posodabljanja institucij trgov 
dela, kot so javne službe za zaposlovanje, 
da bi se izboljšala njihova zmogljivost 
zagotavljanja okrepljenega ciljno 
usmerjenega svetovanja in orientacije med 
iskanjem zaposlitve in pri prehodu v 
zaposlitev ter da bi se povečala mobilnost 
delavcev. ESS+ bi moral spodbujati 
udeležbo žensk na trgu dela, in sicer z 
ukrepi, ki bi med drugim zagotovili boljšo 
usklajenost poklicnega in zasebnega 
življenja ter dostop do otroškega varstva. 
ESS+ bi si moral prizadevati tudi za 
zagotavljanje zdravega in dobro 
prilagojenega delovnega okolja, da bi se 
upoštevala tveganja za zdravje, povezana s 
spreminjajočimi se oblikami dela, in 
potrebe starajoče se delovne sile.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Pri upravljanju proračuna in 
vrednotenju operativnih programov držav 
članic je vključevanje vidika spola 
pomemben instrument politike enakih 
možnosti, s katerim bi se pokazale razlike 
med spoloma pri udeležbi v ESS+.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) ESS+ bi moral zagotavljati podporo 
za povečanje kakovosti in učinkovitosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja ter 
njihove relevantnosti za potrebe trgov dela, 
da se olajša pridobivanje ključnih 
kompetenc, zlasti glede digitalnih 
spretnosti, ki jih vsi posamezniki 
potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, 
zaposlovanje, socialno vključenost in 
aktivno državljanstvo. ESS+ bi moral 
pomagati pri napredovanju v izobraževanju 
in usposabljanju ter prehodu v delo, 
podpirati vseživljenjsko učenje in 
zaposljivost ter prispevati h konkurenčnosti 
ter družbenim in gospodarskim inovacijam 
s podpiranjem prenosljivih in trajnostnih 
pobud na teh področjih. To bi bilo mogoče 
doseči na primer z učenjem z delom in 
vajeništvi, vseživljenjsko orientacijo, 
predvidevanjem potreb po spretnostih v 
sodelovanju z industrijo, najsodobnejšim 
gradivom za usposabljanje, 
napovedovanjem in spremljanjem 
diplomantov, usposabljanjem 
izobraževalcev, vrednotenjem učnih izidov 
in priznavanjem kvalifikacij.

(14) Kot glavni instrument za 
spodbujanje socialne, gospodarske in 
teritorialne kohezije v EU bi moral ESS+
zagotavljati podporo za povečanje 
kakovosti in učinkovitosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja ter njihove 
relevantnosti za potrebe trgov dela, da se 
olajša pridobivanje ključnih kompetenc, 
zlasti glede digitalnih spretnosti, ki jih vsi 
posamezniki potrebujejo za osebno 
izpolnitev in razvoj, zaposlovanje, socialno 
vključenost in aktivno državljanstvo. ESS+ 
bi moral pomagati pri napredovanju v 
izobraževanju in usposabljanju ter prehodu
v delo, podpirati vseživljenjsko učenje in 
zaposljivost ter prispevati h konkurenčnosti 
ter družbenim in gospodarskim inovacijam 
s podpiranjem prenosljivih in trajnostnih 
pobud na teh področjih. To bi bilo mogoče 
doseči na primer z učenjem z delom in 
vajeništvi, vseživljenjsko orientacijo, 
predvidevanjem potreb po spretnostih v 
sodelovanju z industrijo, najsodobnejšim 
gradivom za usposabljanje, 
napovedovanjem in spremljanjem 
diplomantov, usposabljanjem 
izobraževalcev, vrednotenjem učnih izidov 
in priznavanjem kvalifikacij.

Predlog spremembe 9
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) ESS+ bi moral podpirati 
prizadevanja držav članic v boju proti 
revščini, da bi se prekinil krog 
medgeneracijske prikrajšanosti in 
spodbujalo socialno vključevanje z 
zagotavljanjem enakih možnosti za vse, 
odpravljanjem diskriminacije in 
obravnavanjem neenakosti v zdravju. V ta 
namen bi bilo treba uporabiti vrsto politik, 
ki so namenjene najbolj prikrajšanim 
osebam, ne glede na njihovo starost, 
vključno z otroki, marginaliziranimi 
skupnostmi, kot so Romi, in revnimi 
zaposlenimi. ESS+ bi moral spodbujati 
dejavno vključevanje oseb, ki so oddaljene 
od trga dela, da bi se jim omogočilo 
socialno-ekonomsko vključevanje. ESS+ bi 
se moral uporabljati tudi za krepitev 
pravočasnega in enakega dostopa do 
cenovno ugodnih, vzdržnih in 
visokokakovostnih storitev, kot so 
zdravstvena in dolgotrajna oskrba ter zlasti 
storitve oskrbe v družini in skupnosti. 
ESS+ bi moral prispevati k posodabljanju 
sistemov socialne zaščite, in sicer zlasti za 
spodbujanje njihove dostopnosti.

(18) ESS+ bi moral podpirati 
prizadevanja držav članic v boju proti 
revščini, da bi se prekinil krog 
medgeneracijske prikrajšanosti in 
spodbujalo socialno vključevanje z 
zagotavljanjem enakih možnosti za vse, 
odpravljanjem diskriminacije in 
obravnavanjem neenakosti v zdravju. V ta 
namen bi bilo treba uporabiti vrsto politik, 
prilagojenih različnim stopnjam razvoja 
med regijami EU in znotraj njih, ki bodo
namenjene najbolj prikrajšanim osebam, ne 
glede na njihovo starost, vključno z otroki, 
marginaliziranimi skupnostmi, kot so 
Romi, in revnimi zaposlenimi. ESS+ bi 
moral spodbujati dejavno vključevanje 
oseb, ki so oddaljene od trga dela, da bi se 
jim omogočilo socialno-ekonomsko 
vključevanje. ESS+ bi se moral uporabljati 
tudi za krepitev pravočasnega in enakega 
dostopa do cenovno ugodnih, vzdržnih in 
visokokakovostnih storitev, kot so 
zdravstvena in dolgotrajna oskrba ter zlasti 
storitve oskrbe v družini in skupnosti. 
ESS+ bi moral prispevati k posodabljanju 
sistemov socialne zaščite, in sicer zlasti za 
spodbujanje njihove dostopnosti.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) ESS+ bi moral prispevati k 
zmanjševanju revščine s podpiranjem 
nacionalnih programov, katerih namen je 
ublažitev pomanjkanja hrane in materialne 
prikrajšanosti ter spodbujanje socialnega 
vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju 
revščine ali socialne izključenosti, in 
najbolj ogroženih. Da bi bilo na ravni 

(19) ESS+ bi moral prispevati k 
zmanjševanju revščine s podpiranjem 
nacionalnih programov, katerih namen je 
ublažitev pomanjkanja hrane in materialne 
prikrajšanosti ter spodbujanje socialnega 
vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju 
revščine ali socialne izključenosti, in 
najbolj ogroženih. Da bi bilo na ravni 
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Unije vsaj 4 % sredstev iz sklopa ESS+ v 
okviru deljenega upravljanja namenjenih 
za podporo najbolj ogroženim, bi morale 
države članice dodeliti vsaj 2 % 
nacionalnih sredstev iz sklopa ESS+ v 
okviru deljenega upravljanja za 
odpravljanje skrajnih oblik revščine, ki 
najbolj vplivajo na socialno izključenost, 
kot so brezdomstvo, revščina otrok in 
pomanjkanje hrane. Zaradi narave operacij 
in vrste končnih prejemnikov bi bilo treba 
za podporo, namenjeno odpravljanju 
materialne prikrajšanosti najbolj ogroženih, 
uporabljati enostavnejša pravila.

Unije vsaj 4 % sredstev iz sklopa ESS+ v 
okviru deljenega upravljanja namenjenih 
za podporo najbolj ogroženim, bi morale 
države članice dodeliti vsaj 2 % 
nacionalnih sredstev iz sklopa ESS+ v 
okviru deljenega upravljanja za 
odpravljanje skrajnih oblik revščine, ki 
najbolj vplivajo na socialno izključenost, 
kot so brezdomstvo, revščina otrok in 
pomanjkanje hrane, obenem pa ohraniti 
minimalno stopnjo osnovne socialne 
varnosti v okviru nacionalnih sistemov 
socialne varnosti. Zaradi narave operacij 
in vrste končnih prejemnikov bi bilo treba 
za podporo, namenjeno odpravljanju 
materialne prikrajšanosti najbolj ogroženih, 
uporabljati enostavnejša pravila.

Obrazložitev

Sredstva za najbolj prikrajšane v okviru ESS+ ne bi smela nadomestiti prizadevanj držav 
članic za ohranjanje ustrezne ravni osnovnega socialnega varstva za državljane v okviru 
nacionalnih sistemov socialnega varstva.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Glede na visoko raven revščine in 
socialne izključenosti otrok v EU (26,4 % 
leta 2017) ter glede na evropski steber 
socialnih pravic, ki določa, da imajo 
otroci pravico do varstva pred revščino, 
otroci iz prikrajšanih okolij pa pravico do 
posebnih ukrepov za povečanje enakih 
možnosti, bi morale države članice 
dodeliti vsaj 5,6% svojih sredstev, kar je 
5,9 milijard EUR sredstev ESS+ v okviru 
deljenega upravljanja evropskih 
programov jamstva za otroke za 
izkoreninjenje revščine in socialne 
izključenosti otrok. Zgodnje naložbe v 
otroke se povrnejo kot znatne koristi zanje 
in za družbo kot celoto. Podpora otrokom 
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pri osvajanju znanja ter razvoju spretnosti 
in zmogljivosti jim omogoča, da v celoti 
razvijejo svoje zmožnosti, postanejo 
aktivni člani družbe in si kot mladi 
povečajo možnosti na trgu dela.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Glede na vztrajno visoke stopnje 
brezposelnosti in neaktivnosti mladih v 
vrsti držav članic in regij, in sicer zlasti 
mladih, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, bi morale 
navedene države članice še naprej vlagati 
zadostna sredstva iz sklopa ESS+ v okviru 
deljenega upravljanja v ukrepe, ki 
spodbujajo zaposlovanje mladih, kar 
zajema izvajanje programov jamstva za 
mlade. Na podlagi ukrepov, v 
programskem obdobju 2014–2020 podprtih 
v okviru pobude za zaposlovanje mladih s 
poudarkom na posameznikih, bi morale 
države članice še naprej spodbujati poti 
ponovnega vključevanja v zaposlitev in 
izobraževanje ter zadevne ukrepe za 
doseganje mladih, pri čemer bi morale po 
potrebi dajati prednost dolgotrajno 
brezposelnim, neaktivnim in prikrajšanim 
mladim, tudi prek mladinskega dela. 
Države članice bi morale vlagati tudi v 
ukrepe za lažji prehod iz izobraževanja v 
zaposlitev ter reformiranje in prilagajanje 
služb za zaposlovanje z namenom 
zagotavljanja prilagojene podpore mladim. 
Zadevne države članice bi torej morale 
dodeliti vsaj 10 % nacionalnih sredstev iz 
sklopa ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja za podporo zaposljivosti 
mladih.

(23) Glede na vztrajno visoke stopnje 
brezposelnosti in neaktivnosti mladih v 
vrsti držav članic in regij, in sicer zlasti 
mladih, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, bi morale 
navedene države članice še naprej vlagati 
zadostna sredstva iz sklopa ESS+ v okviru 
deljenega upravljanja v ukrepe, ki 
spodbujajo zaposlovanje mladih, kar 
zajema izvajanje programov jamstva za 
mlade. Na podlagi ukrepov, v 
programskem obdobju 2014–2020 podprtih 
v okviru pobude za zaposlovanje mladih s 
poudarkom na posameznikih, bi morale 
države članice še naprej spodbujati poti 
ponovnega vključevanja v zaposlitev in 
izobraževanje ter ukrepe za doseganje 
mladih, pri čemer bi morale po potrebi 
dajati prednost dolgotrajno brezposelnim, 
neaktivnim in prikrajšanim mladim, tudi 
prek mladinskega dela ter pobud na 
podlagi aktivne udeležbe in prostovoljstva. 
Države članice bi morale vlagati tudi v 
ukrepe za lažji prehod iz izobraževanja v 
zaposlitev ter reformiranje in prilagajanje 
služb za zaposlovanje z namenom 
zagotavljanja prilagojene podpore mladim. 
Zadevne države članice bi torej morale 
dodeliti vsaj 17,6 % nacionalnih sredstev iz 
sklopa ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja za podporo zaposljivosti 
mladih, kar pomeni podvojitev sredstev, 
dodeljenih pobudi za zaposlovanje mladih 
v primerjavi s sedanjim večletnim 
finančnim okvirom in sedanjim 
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programskim obdobjem 2014–20201a.

_______________

1a 9 290 milijonov EUR v cenah iz leta 
2018 (in 10 479,7 milijona EUR v tekočih 
cenah).

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) V skladu s členom 349 PDEU in 
členom 2 Protokola št. 6 k Aktu o pristopu 
iz leta 1994 so najbolj oddaljene regije in 
severne redko poseljene regije upravičene 
do posebnih ukrepov v okviru skupnih 
politik in programov EU. Zaradi trajnih 
omejitev te regije potrebujejo posebno 
podporo.

(25) V skladu s členoma 349 in 174 
PDEU in členom 2 Protokola št. 6 k Aktu o 
pristopu iz leta 1994 so najbolj oddaljene 
regije, otoki in severne redko poseljene 
regije upravičene do posebnih ukrepov v
okviru skupnih politik in programov EU. 
Zaradi trajnih omejitev te regije 
potrebujejo posebno podporo.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Države članice in Komisija bi 
morale zagotavljati, da ESS+ prispeva k 
spodbujanju enakosti med ženskami in 
moškimi v skladu s členom 8 PDEU, da bi 
se podprle enaka obravnava in enake 
možnosti spolov na vseh področjih, tudi 
glede udeležbe na trgu dela, zaposlitvenih 
pogojev in kariernega napredovanja. 
Zagotavljati bi morale tudi, da ESS+ 
spodbuja enake možnosti za vse brez 
diskriminacije v skladu s členom 10 PDEU 
ter spodbuja enakopravno vključenost 
invalidov v družbo in prispeva k 
uresničevanju Konvencije Združenih 
narodov o pravicah invalidov. Ta načela bi 
bilo treba pravočasno in dosledno 
upoštevati v vseh razsežnostih ter na vseh 

(28) Države članice in Komisija bi 
morale zagotavljati, da ESS+ prispeva k 
spodbujanju enakosti med ženskami in 
moškimi v skladu s členom 8 PDEU, da bi 
se podprle enaka obravnava in enake 
možnosti spolov na vseh področjih, tudi 
glede udeležbe na trgu dela, zaposlitvenih 
pogojev in kariernega napredovanja. Vidik 
spola je treba upoštevati na vseh ravneh 
in v vseh fazah načrtovanja in izvajanja 
programov. Države članice in Komisija bi 
morale tudi zagotoviti, da bo ESS+ 
spodbujal enake možnosti za vse brez 
diskriminacije na podlagi spola, rase, 
socialnega ali etničnega porekla, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne 
usmerjenosti, spolnih značilnosti ali 
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stopnjah priprave, spremljanja, izvajanja in 
ocenjevanja programov, pri tem pa 
zagotoviti, da se sprejmejo specifični 
ukrepi za spodbujanje enakosti spolov in 
enakih možnosti. ESS+ bi moral spodbujati 
tudi prehod z institucionalne oskrbe na 
oskrbo v družini in skupnosti, zlasti za 
tiste, ki se soočajo z večplastno 
diskriminacijo. ESS+ ne bi smel podpirati 
nobenih ukrepov, ki prispevajo k 
segregaciji ali socialni izključenosti. 
Uredba (EU) št. [prihodnja uredba o 
skupnih določbah] določa, da se pravila o 
upravičenosti izdatkov določijo na 
nacionalni ravni, razen nekaterih izjem, za 
katere je treba določiti posebne določbe v 
zvezi s sklopom ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja.

spolne identitete v skladu s členom 10 
PDEU in enakopravno vključenost 
invalidov v družbo ter prispeval k 
uresničevanju Konvencije Združenih 
narodov o pravicah invalidov. Ta načela bi 
bilo treba pravočasno in dosledno 
upoštevati v vseh razsežnostih ter na vseh 
stopnjah priprave, spremljanja, izvajanja in 
ocenjevanja programov, pri tem pa 
zagotoviti, da se sprejmejo specifični 
ukrepi za spodbujanje enakosti spolov in 
enakih možnosti. ESS+ bi moral spodbujati 
tudi prehod z institucionalne oskrbe na 
oskrbo v družini in skupnosti, zlasti za 
tiste, ki se soočajo z večplastno 
diskriminacijo. ESS+ ne bi smel podpirati 
nobenih ukrepov, ki prispevajo k 
segregaciji ali socialni izključenosti. 
Uredba (EU) št. [prihodnja uredba o 
skupnih določbah] določa, da se pravila o 
upravičenosti izdatkov določijo na 
nacionalni ravni, razen nekaterih izjem, za 
katere je treba določiti posebne določbe v 
zvezi s sklopom ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) ESS+ zajema določbe za 
uresničitev prostega gibanja delavcev brez 
diskriminacije z zagotavljanjem tesnega 
medsebojnega sodelovanja osrednjih služb 
za zaposlovanje držav članic ter njihovega 
sodelovanja s Komisijo. Evropska mreža 
javnih zavodov za zaposlovanje bi morala 
spodbujati boljše delovanje trgov dela z 
omogočanjem lažje čezmejne mobilnosti 
delavcev in večje preglednosti informacij o 
trgih dela. Področje uporabe ESS+ 
vključuje tudi razvijanje in podpiranje 
ciljno usmerjenih programov mobilnosti, ki 
so namenjeni zapolnitvi prostih delovnih 
mest, kadar se na trgu dela pokaže 

(32) ESS+ zajema določbe za 
uresničitev prostega gibanja delavcev brez 
diskriminacije z zagotavljanjem tesnega
medsebojnega sodelovanja osrednjih služb 
za zaposlovanje držav članic ter njihovega 
sodelovanja s Komisijo. Evropska mreža 
zavodov za zaposlovanje (EURES) bi 
morala spodbujati boljše delovanje trgov 
dela z omogočanjem lažje čezmejne 
mobilnosti delavcev in večje preglednosti 
informacij o trgih dela. Področje uporabe 
ESS+ vključuje tudi razvijanje in 
podpiranje ciljno usmerjenih programov 
mobilnosti, ki so namenjeni zapolnitvi 
prostih delovnih mest, kadar se na trgu dela 
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primanjkljaj. pokaže primanjkljaj.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Glede na pomembnost boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije za uresničevanje Pariškega 
sporazuma in ciljev trajnostnega razvoja 
Združenih narodov bo ta uredba prispevala 
k vključevanju podnebnih ukrepov v 
politike Unije in doseganju krovnega cilja, 
da se 25 % proračunskih odhodkov EU 
nameni podpiranju podnebnih ciljev. Med 
pripravo in izvajanjem se bodo opredelili 
relevantni ukrepi, ki bodo ponovno 
ocenjeni pri vmesni oceni.

(46) Glede na pomembnost boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije za uresničevanje Pariškega 
sporazuma in ciljev trajnostnega razvoja 
Združenih narodov bo ta uredba prispevala 
k vključevanju podnebnih ukrepov v 
politike Unije in doseganju krovnega cilja, 
da bi bilo v obdobju večletnega 
finančnega okvira za čas od 2021 do 2027
25% proračunskih odhodkov EU 
namenjenih za podnebne cilje, in letnega 
cilja v višini 30 %, ki bi ga dosegli čim 
prej, najkasneje pa do leta 2027. Med 
pripravo in izvajanjem se bodo opredelili 
relevantni ukrepi, ki bodo ponovno 
ocenjeni pri vmesni oceni.

Obrazložitev

Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. marca 2018 o naslednjem večletnem finančnem 
okviru: priprava stališča Evropskega parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 
(2017/2052(INI)) pozval k čimprejšnjemu doseganju 30-odstotnega cilja proračunskih 
odhodkov EU za podporo podnebnim ciljem, najkasneje pa do leta 2027.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50a) Pomembno je zagotoviti 
gospodarno in pravično finančno 
upravljanje sredstev, da bi se izvajala na 
kar najbolj jasen, učinkovit in 
uporabnikom prijazen način, hkrati pa 
zagotoviti pravno varnost in dostopnost 
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instrumenta za vse udeležence. Ker se 
dejavnosti v okviru ESS+ izvajajo na 
podlagi deljenega upravljanja, države 
članice ne bi smele dodajati novih pravil 
ali jih sproti spreminjati, saj bi to otežilo 
uporabo sredstev za upravičence in bi 
lahko povzročilo zamude pri plačilu 
računov.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ESS+ je države članice podpirati pri 
zagotavljanju visokih stopenj zaposlenosti, 
pravične socialne zaščite ter usposobljene 
in odporne delovne sile, pripravljene na 
prihodnji svet dela, v skladu z načeli 
evropskega stebra socialnih pravic, ki so ga 
Evropski parlament, Svet in Komisija 
razglasili 17. novembra 2017.

Cilj ESS+ je države članice podpirati pri 
zagotavljanju visokih stopenj zaposlenosti, 
pravične socialne zaščite ter usposobljene 
in odporne delovne sile, pripravljene na 
prihodnji svet dela, v skladu z načeli 
evropskega stebra socialnih pravic, ki so ga 
Evropski parlament, Svet in Komisija 
razglasili 17. novembra 2017, ter s tem 
prispevati h krepitvi ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije v EU. ESS+ tudi 
prispeva k izpolnjevanju zaveze Unije in 
njenih držav članic, da bodo dosegle cilje 
trajnostnega razvoja.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESS+ podpira in dopolnjuje politike držav 
članic ter povečuje njihovo vrednost, da se 
zagotovijo enake možnosti, dostop do trga 
dela, pravični delovni pogoji, socialna 
zaščita in vključevanje ter visoka raven 
varovanja zdravja ljudi.

ESS+ podpira in dopolnjuje politike držav 
članic ter povečuje njihovo vrednost, da se 
zagotovijo enake možnosti, dostop do trga 
dela, pravični delovni pogoji, zaščita, 
izkoreninjenje revščine, socialno
vključevanje ter visoka raven varovanja 
zdravja ljudi.

Predlog spremembe 20
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) izboljšanje dostopa do zaposlitve za 
vse iskalce zaposlitve, zlasti mlade in 
dolgotrajno brezposelne, ter neaktivne 
osebe, spodbujanje samozaposlovanja in 
socialnega gospodarstva;

(i) izboljšanje dostopa do kakovostne 
zaposlitve za vse iskalce zaposlitve, zlasti 
mlade in dolgotrajno brezposelne, 
neaktivne osebe in prikrajšane skupine, 
spodbujanje zaposlovanja,
samozaposlovanja in socialnega 
gospodarstva;

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka vii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vii) pospeševanje aktivnega 
vključevanja za spodbujanje enakih 
možnosti in aktivne udeležbe ter 
povečevanje zaposljivosti;

(vii) pospeševanje aktivnega socialnega 
in ekonomskega vključevanja za 
spodbujanje enakih možnosti, 
nediskriminacije in aktivne udeležbe ter 
povečevanje zaposljivosti;

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 Člen 5

Proračun Proračun

1. Skupna finančna sredstva za ESS+ 
za obdobje 2021–2027 znašajo 
101 174 000 000 EUR v tekočih cenah.

1. Skupna finančna sredstva za ESS+ 
za obdobje 2021–2027 znašajo 
106 781 000 000 EUR v stalnih cenah iz 
leta 2018 in 120 457 000 000 EUR v 
tekočih cenah.

2. Del finančnih sredstev za sklop 
ESS+ v okviru deljenega upravljanja v 
okviru cilja „naložbe za delovna mesta in 
rast“ znaša 100 000 000 000 EUR v 
tekočih cenah ali 88 646 194 590 EUR v 
cenah iz leta 2018, od česar se 

2. Del finančnih sredstev za sklop 
ESS+ v okviru deljenega upravljanja v 
okviru cilja „naložbe za delovna mesta in 
rast“ znaša 105 686 000 000 EUR v stalnih
cenah iz leta 2018 (119 222 000 000 EUR 
v tekočih cenah), od česar se 
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200 000 000 EUR v tekočih cenah ali 
175 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 
dodeli za transnacionalno sodelovanje v 
podporo inovativnim rešitvam iz 
člena 23(i), 400 000 000 EUR v tekočih 
cenah ali 376 928 934 EUR v cenah iz 
leta 2018 pa kot dodatno financiranje 
najbolj oddaljenim regijam iz člena 349 
PDEU in regijam na ravni NUTS 2, ki 
izpolnjujejo merila iz člena 2 Protokola 
št. 6 k Aktu o pristopu iz leta 1994.

200 000 000 EUR v tekočih cenah ali 
175 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 
dodeli za transnacionalno sodelovanje v 
podporo inovativnim rešitvam iz 
člena 23(i), 400 000 000 EUR v tekočih 
cenah ali 376 928 934 EUR v cenah iz 
leta 2018 pa kot dodatno financiranje 
najbolj oddaljenim regijam iz člena 349 
PDEU in regijam na ravni NUTS 2, ki 
izpolnjujejo merila iz člena 2 Protokola 
št. 6 k Aktu o pristopu iz leta 1994.

3. Finančna sredstva za sklop za 
zaposlovanje in socialne inovacije ter sklop 
za zdravje za obdobje 2021–2027 znašajo 
1 174 000 000 EUR v tekočih cenah.

3. Finančna sredstva za sklop za 
zaposlovanje in socialne inovacije ter sklop 
za zdravje za obdobje 2021–2027 znašajo 
1 095 000 000 EUR v cenah iz leta 2018 
(1 234 000 000 EUR v tekočih cenah).

4. Okvirna razdelitev zneska iz 
odstavka 3 je:

4. Okvirna razdelitev zneska iz
odstavka 3 je:

a) 761 000 000 EUR za izvajanje 
sklopa za zaposlovanje in socialne 
inovacije;

a) 675 000 000 EUR v cenah iz leta 
2018 (761 000 000 EUR v tekočih cenah) 
za izvajanje sklopa za zaposlovanje in 
socialne inovacije;

b) 413 000 000 EUR za izvajanje 
sklopa za zdravje.

b) 420 000 000 EUR v cenah iz leta 
2018 (473 000 000 EUR v tekočih cenah)
za izvajanje sklopa za zdravje.

5. Zneski iz odstavkov 3 in 4 se lahko 
uporabijo tudi za tehnično in upravno 
pomoč za izvajanje programov, npr. 
dejavnosti pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno 
s korporativnimi 
informacijskotehnološkimi sistemi.

5. Zneski iz odstavkov 3 in 4 se lahko 
uporabijo tudi za tehnično in upravno 
pomoč za izvajanje programov, npr. 
dejavnosti pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno 
s korporativnimi 
informacijskotehnološkimi sistemi.

Obrazložitev

Ta kompromisni predlog spremembe v skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13. 
septembra 2018 odraža najnovejšo razčlenitev večletnega finančnega okvira po programih, 
kakor je predlagal za sprejetje poročevalec glede na glasovanje o osnutku vmesnega poročila 
o predlogu uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 – stališče 
Parlamenta v luči dogovora.

Predlog spremembe 23

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

Države članice sredstva ESS+ v okviru 
deljenega upravljanja osredotočajo na 
ukrepe, ki obravnavajo izzive, opredeljene 
v njihovih nacionalnih programih reform, v 
okviru evropskega semestra in v zadevnih 
priporočilih za posamezne države, sprejetih 
v skladu s členoma 121(2) in 148(4) 
PDEU, ter upoštevajo načela in pravice 
evropskega stebra socialnih pravic.

Države članice sredstva ESS+ v okviru 
deljenega upravljanja osredotočajo na 
ukrepe, ki obravnavajo izzive, opredeljene 
v njihovih nacionalnih programih reform, v 
okviru evropskega semestra in v zadevnih 
priporočilih za posamezne države, sprejetih 
v skladu s členoma 121(2) in 148(4) 
PDEU, ter upoštevajo načela in pravice 
evropskega stebra socialnih pravic in cilje 
trajnostnega razvoja.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice dodelijo vsaj 5,6 %, 
kar je 5,9 EUR milijarde sredstev ESS+ v 
okviru deljenega upravljanja za izvajanje 
evropskega sistema jamstva za otroke, da 
se zagotovi enak dostop otrok do 
brezplačnega zdravstvenega varstva in 
brezplačnega izobraževanja, brezplačno 
varstvo otrok, dostojno bivališče in 
ustrezna prehrana.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice, katerih stopnja mladih v 
starosti od 15 do 29 let, ki niso zaposleni, 
se ne izobražujejo ali usposabljajo, na 
podlagi podatkov Eurostata v letu 2019 
presega povprečje Unije, dodelijo vsaj 
10 % svojih sredstev ESS+ v okviru 
deljenega upravljanja za obdobje 2021–
2025 za ciljno umerjene ukrepe in 
strukturne reforme, ki podpirajo 

Države članice, katerih stopnja mladih v 
starosti od 15 do 29 let, ki niso zaposleni, 
se ne izobražujejo ali usposabljajo, na 
podlagi podatkov Eurostata v letu 2019 
presega povprečje Unije, dodelijo vsaj 17,6 
% svojih sredstev ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja za obdobje 2021–2025 za 
ciljno umerjene ukrepe in strukturne 
reforme, ki podpirajo zaposlovanje mladih 
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zaposlovanje mladih in prehod iz 
izobraževanja v zaposlitev, poti ponovnega 
vključevanja v izobraževanje ali 
usposabljanje ter izobraževanje druge 
priložnosti, zlasti pri izvajanju programov 
jamstva za mlade.

in prehod iz izobraževanja v zaposlitev, 
poti ponovnega vključevanja v 
izobraževanje ali usposabljanje ter 
izobraževanje druge priložnosti, zlasti pri 
izvajanju programov jamstva za mlade, kar 
pomeni podvojitev sredstev, dodeljenih 
pobudi za zaposlovanje mladih v 
primerjavi s sedanjim večletnim 
finančnim okvirom in sedanjim 
programskim obdobjem 2014–20201a.

_______________

1a 9 290 milijonov EUR v cenah iz leta 
2018 (in 10 479,7 milijona EUR v tekočih 
cenah).

Obrazložitev

Predlagana je sprememba finančnega sklopa v skladu z resolucijama Evropskega parlamenta 
z dne 14. marca in 30. maja o naslednjem večletnem finančnem okviru, pri čemer bi ta 
sprememba temeljila na tehnični razčlenitvi za vsak program posebej, kar bi bilo mogoče v 
prihodnje spremeniti ob upoštevanju splošnega stališča Evropskega parlamenta, izraženega v 
teh resolucijah, in skupne stopnje BND za EU-27, ki znaša 1,3 %.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V operativnih programih, ki jih 
sofinancira ESS+, je treba v skladu s 
členom 174 PDEU posebno pozornost 
nameniti podeželju, območjem, ki jih je 
prizadela industrijska tranzicija, in 
regijam, ki so hudo in stalno prizadete 
zaradi neugodnih naravnih ali 
demografskih razmer.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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1. Države članice podpirajo ukrepe za 
socialne inovacije in socialno 
eksperimentiranje ali krepijo pristope od 
spodaj navzgor na podlagi partnerstev z 
javnimi organi, zasebnim sektorjem in 
civilno družbo, kot so lokalne akcijske 
skupine, ki oblikujejo in izvajajo strategije 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

1. Države članice podpirajo ukrepe za 
socialne inovacije in socialno 
eksperimentiranje ali krepijo pristope od 
spodaj navzgor na podlagi partnerstev z 
javnimi organi, zasebnim sektorjem, 
socialnimi podjetniki in civilno družbo, 
kot so lokalne akcijske skupine, ki 
oblikujejo in izvajajo strategije lokalnega 
razvoja, ter tematski ukrepi, ki 
obravnavajo potrebe ciljnih skupin.
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