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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je 29. maja 2018 sprejela predlog o novem socialnem skladu (ESS+), ki bi 
sedanji Evropski socialni sklad združil s pobudo za zaposlovanje mladih, Skladom za 
evropsko pomoč najbolj ogroženim, Programom Evropske Unije za zaposlovanje in socialne 
inovacije in evropskim programom zdravja.

Komisija svoj predlog utemeljuje s tem, da naj bi se tako „financiranje racionaliziralo in 
poenostavilo ter bi se ustvarile dodatne priložnosti za sinergije prek celovitih pristopov k 
financiranju“ (uvodna izjava 9, COM(2018)0382). Vse to je načeloma treba pozdraviti. 

Seveda pa združitev nikakor ne bi smela ogroziti pravilnega izvajanja, delovanja, dodane 
vrednosti ter proračunskega nadzora novega ESS+. V zvezi s tem je treba s primerno 
skrbnostjo obravnavati naslednje zelo problematične vidike predlogov Komisije:

– odsotnost specifičnih ciljev in prednostnih nalog za sklop ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja, kar poraja dvome v zvezi s prihodnjim načrtovanjem, spremljanjem in 
ocenjevanjem podpore v okviru tega sklopa, ko bo začela veljavnosti nova uredba o 
skupnih določbah in bodo morale države članice upoštevati njene določbe glede ESS+;

– poleg tega se v predlogu Komisije cilji, ki so v sedanjem obdobju podprti s programi v 
okviru deljenega upravljanja (ESS, pobuda za zaposlovanje mladih in Sklad za 
evropsko pomoč najbolj ogroženim), spremenijo v specifične cilje, ki bodo obravnavani 
v okviru neposrednega in posrednega upravljanja. S tem postanejo specifični cilji, kot 
so „odpravljanje materialne prikrajšanosti z zagotavljanjem hrane“ ali „spodbujanje 
socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine“ samodejno vezani na 
sklop za zaposlovanje in socialne inovacije ter sklop za zdravje. Vendar gre v skladu s 
poglavjem III sklopa II gre pri cilju „odpravljanje materialne prikrajšanosti z 
zagotavljanjem hrane“ za specifični cilj, ki je relevanten samo za sklop deljenega 
upravljanja, v sklopu III pa ni operativnih ciljev, ki bi določali, kako se bo specifični cilj 
„spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine“ 
obravnaval v okviru neposrednega in posrednega upravljanja;

– ni mehanizmov, ki bi jasno opredeljevali, kako doseči dopolnjevanje in sinergije med 
vsemi tremi sklopi; 

– poleg tega so določbe o dodeljevanju sredstev iz sklopa za deljeno upravljanje v sklop 
pod neposrednim upravljanjem še vedno zelo sporne in nejasne, saj pojasnil ni ne v 
ESS+ ne v novi uredbi o skupnih določbah. Potencialno podvajanje nekaterih ukrepov 
ali pomanjkanje podpore zanje bi bilo treba vsekakor preprečiti, še toliko bolj glede na 
pomanjkanje proračunskih sredstev, saj naj bi imel ESS+ pomembno vlogo pri 
reševanju cele vrste pomembnih izzivov na zelo razširjenem področju odgovornosti za 
zagotavljanje socialnih pravic vsem državljanom EU; 

– predlog uredbe o ESS+ ne vsebuje kazalnikov za spremljanje izvajanja in smotrnosti 
sklopa za zaposlovanje in socialne inovacije niti potrebnih ustreznih določb za 
spremljanje in poročanje Komisije, brez katerih bo primerno načrtovanje programov in 
zagotavljanje podpore v okviru tega sklopa izjemno težavno.
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Za učinkovit parlamentarni nadzor nad proračunom Unije je treba te pomanjkljivosti ustrezno 
obravnavati in odpraviti. V tem smislu je najpomembnejše, da se v uredbi določijo jasna 
pravila za načrtovanje programov v okviru neposrednega in posrednega upravljanja ESS+.

V širšem smislu je za namene dobrega finančnega poslovodenja in realne dodane vrednosti 
proračuna EU bistveno, da se usklajevanje in sinergije ne zagotavljajo le znotraj treh sklopov 
ESS+, temveč tudi med njimi in drugimi skladi, instrumenti in programi EU. 

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Uredba (EU) št. […] vzpostavlja 
okvir za ukrepanje v okviru Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR), 
Evropskega socialnega sklada plus (ESS+), 
Kohezijskega sklada, Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo (ESPR), Sklada za 
azil in migracije, Sklada za notranjo 
varnost in instrumenta za upravljanje meja 
in vizume v okviru Sklada za integrirano 
upravljanje meja ter določa zlasti cilje 
politik in pravila glede načrtovanja, 
spremljanja in ocenjevanja, upravljanja in 
kontrole za sklade EU, ki se izvajajo v 
okviru deljenega upravljanja. Zato bi bilo 
treba določiti splošne cilje ESS+ in 
posebne določbe o vrsti dejavnosti, ki se 
lahko financirajo iz ESS+.

(6) Uredba (EU) št. […] vzpostavlja 
okvir za ukrepanje v okviru Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR), 
Evropskega socialnega sklada plus (ESS+), 
Kohezijskega sklada, Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo (ESPR), Sklada za 
azil in migracije, Sklada za notranjo 
varnost in instrumenta za upravljanje meja 
in vizume v okviru Sklada za integrirano 
upravljanje meja ter določa zlasti cilje 
politik in pravila glede načrtovanja, 
spremljanja in ocenjevanja, upravljanja in 
kontrole za sklade EU, ki se izvajajo v 
okviru deljenega upravljanja. Zato bi bilo 
treba določiti splošne cilje ESS+ in 
posebne določbe o vrsti dejavnosti, ki se 
lahko financirajo iz ESS+ v okviru 
deljenega upravljanja.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Uredba (EU, Euratom) št. [nova 
finančna uredba] (v nadaljnjem besedilu: 

(7) Uredba (EU, Euratom) št. [nova 
finančna uredba] (v nadaljnjem besedilu: 
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finančna uredba) določa pravila za 
izvrševanje proračuna Unije, kar vključuje 
pravila o nepovratnih sredstvih, nagradah, 
javnih naročilih, posrednem izvrševanju, 
finančni pomoči, finančnih instrumentih in 
proračunskih jamstvih. Da bi se zagotovila 
skladnost pri izvajanju programov 
financiranja Unije, bi se finančna uredba 
morala uporabljati za ukrepe, ki se izvajajo 
z neposrednim ali posrednim upravljanjem 
v okviru ESS+.

finančna uredba) določa pravila za 
izvrševanje proračuna Unije, kar vključuje 
pravila o nepovratnih sredstvih, nagradah, 
javnih naročilih, posrednem izvrševanju, 
finančni pomoči, finančnih instrumentih in 
proračunskih jamstvih. Da bi se zagotovila 
skladnost pri izvajanju programov 
financiranja Unije, bi se finančna uredba 
morala uporabljati za ukrepe, ki se izvajajo 
z neposrednim ali posrednim upravljanjem 
v okviru ESS+. V tej uredbi bi morali biti 
opredeljeni operativni cilji in posebne 
določbe glede upravičenih ukrepov, ki jih 
je mogoče financirati iz ESS+ v okviru 
neposrednega in posrednega upravljanja.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Glede na tako širše področje 
uporabe ESS+ je primerno določiti, da se 
cilji krepitve učinkovitosti trgov dela in 
spodbujanja dostopa do kakovostne 
zaposlitve, povečevanja dostopnosti in 
kakovosti izobraževanja in usposabljanja, 
spodbujanja socialnega vključevanja in 
zdravja ter zmanjševanja revščine ne
izvajajo samo v okviru deljenega 
upravljanja, temveč tudi v okviru 
neposrednega in posrednega upravljanja 
pod sklopi za zaposlovanje in socialne 
inovacije ter zdravje, in sicer za ukrepe, 
potrebne na ravni Unije.

(10) Glede na tako razširjeno področje 
uporabe ESS+ je primerno določiti, da se 
cilji krepitve učinkovitosti trgov dela in 
spodbujanja dostopa do kakovostne 
zaposlitve, povečevanja dostopnosti in 
kakovosti izobraževanja in usposabljanja, 
spodbujanja socialnega vključevanja in 
zdravja ter zmanjševanja revščine še 
naprej izvajajo predvsem v okviru 
deljenega upravljanja, po potrebi pa se to 
dopolnjuje v okviru neposrednega in 
posrednega upravljanja pod sklopi za 
zaposlovanje in socialne inovacije ter 
zdravje, in sicer za ukrepe, potrebne na 
ravni Unije.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ta uredba določa finančna sredstva (12) Ta uredba določa finančna sredstva 
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za ESS+. Del teh finančnih sredstev bi 
bilo treba uporabiti za ukrepe, ki naj bi se 
izvajali z neposrednim in posrednim 
upravljanjem pod sklopoma za 
zaposlovanje in socialne inovacije ter 
zdravje.

za ESS+. Določiti bi morala dodelitve za 
dejavnosti, ki naj bi se izvajale v okviru 
deljenega upravljanja, in dodelitve za 
ukrepe, ki naj bi se izvajali z neposrednim 
in posrednim upravljanjem.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Podpora iz ESS+ bi se morala 
uporabljati za spodbujanje enakega dostopa 
za vse, zlasti za prikrajšane skupine, do 
kakovostnega, nesegregiranega in 
vključujočega izobraževanja in 
usposabljanja, in sicer od predšolske 
vzgoje in varstva prek splošnega in 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
do terciarne ravni ter izobraževanja 
odraslih, s čimer naj bi se spodbujala 
prepustnost med sektorji izobraževanja in 
usposabljanja, preprečevalo zgodnje 
opuščanje šolanja, izboljševala zdravstvena 
pismenost, krepile povezave z neformalnim 
in priložnostnim učenjem ter olajševala 
učna mobilnost za vse. V tem okviru bi 
bilo treba podpirati sinergije s programom 
Erasmus, zlasti za olajševanje udeležbe
prikrajšanih učencev v učni mobilnosti.

(15) Podpora iz ESS+ bi se morala 
uporabljati za spodbujanje enakega in 
cenovno ugodnega dostopa za vse, zlasti 
za prikrajšane skupine, do kakovostnega, 
nesegregiranega in vključujočega 
izobraževanja in usposabljanja, in sicer od 
predšolske vzgoje in varstva prek 
splošnega in poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja do terciarne ravni ter 
izobraževanja odraslih, s čimer naj bi se 
spodbujala prepustnost med sektorji 
izobraževanja in usposabljanja, 
preprečevalo zgodnje opuščanje šolanja, 
izboljševala zdravstvena pismenost, krepile 
povezave z neformalnim in priložnostnim 
učenjem ter olajševala učna mobilnost za 
vse. V tem okviru bi bilo treba podpirati 
sinergije s programom Erasmus, zlasti za 
lažjo udeležbo prikrajšanih učencev v učni 
mobilnosti.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) ESS+ bi moral spodbujati prožne 
možnosti za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo za vse, zlasti glede 
digitalnih spretnosti in ključnih 
omogočitvenih tehnologij, da bi se 

(16) ESS+ bi moral spodbujati cenovno 
ugodne in prožne možnosti za 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, 
zlasti glede digitalnih spretnosti in ključnih 
omogočitvenih tehnologij, da bi se 
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posameznikom zagotovile spretnosti, 
prilagojene digitalizaciji, tehnološkim 
spremembam, inovacijam ter družbenim in 
gospodarskim spremembam, olajšali 
karierni prehodi in mobilnost ter da bi se 
podprli zlasti nizko usposobljeni in/ali 
nizkokvalificirani odrasli, kar je v skladu z 
novim programom znanj in spretnosti za 
Evropo.

posameznikom zagotovile spretnosti, 
prilagojene digitalizaciji, tehnološkim 
spremembam, inovacijam ter družbenim in 
gospodarskim spremembam, olajšali 
karierni prehodi in mobilnost ter da bi 
podprli zlasti nizko usposobljene in/ali 
nizkokvalificirane odrasle, kar je v skladu 
z novim programom znanj in spretnosti za 
Evropo.

Predlog spremembe 7

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, 
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 dostopnih, 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 8

Predlog uredbe
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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 
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.

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

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Glede na vztrajno potrebo po 
krepitvi prizadevanj za reševanje vprašanja 
upravljanja migracijskih tokov v Uniji kot 
celoti ter za zagotovitev dosledne, močne 
in usklajene podpore prizadevanjem za 
solidarnost in delitev odgovornosti, bi 
moral ESS+ zagotavljati podporo za 
spodbujanje socialno-ekonomskega 
vključevanja državljanov tretjih držav v 
dopolnitev ukrepov, financiranih iz Sklada 
za azil in migracije.

(20) Glede na trajno potrebo po krepitvi 
prizadevanj za reševanje vprašanja 
upravljanja migracijskih tokov v vsej Uniji
ter za zagotovitev dosledne, močne in 
usklajene podpore prizadevanjem za 
solidarnost in delitev odgovornosti, bi 
moral ESS+ zagotavljati podporo za 
spodbujanje socialno-ekonomskega 
vključevanja državljanov tretjih držav v 
dopolnitev ukrepov, financiranih iz Sklada 
za azil in migracije.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) ESS+ bi moral podpirati reforme 
politike in sistemov na področju 
zaposlovanja, socialnega vključevanja, 
zdravstva in dolgotrajne oskrbe ter 
izobraževanja in usposabljanja. Za večjo 
usklajenost z evropskim semestrom bi 
morale države članice dodeliti ustrezen 
znesek svojih sredstev iz sklopa ESS+ v 
okviru deljenega upravljanja za izvajanje 
zadevnih priporočil za posamezne države, 
povezanih s strukturnimi izzivi, ki jih je 
primerno reševati z večletnimi naložbami, 
ki spadajo na področje uporabe ESS+. 
Komisija in države članice bi morale 
zagotoviti skladnost, usklajevanje in 
dopolnjevanje med sklopoma ESS+ v 
okviru deljenega upravljanja in za zdravje 
ter programom za podporo reformam, 
vključno z orodjem za izvajanje reform in 
instrumentom za tehnično podporo. 
Komisija in države članice bi morale na 
vseh stopnjah postopka zagotavljati zlasti
učinkovito usklajevanje za zagotovitev 
doslednosti, skladnosti, dopolnjevanja in 
sinergije med viri financiranja, kar zajema 
tudi tehnično pomoč.

(21) ESS+ bi moral podpirati reforme 
politike in sistemov na področju 
zaposlovanja, socialnega vključevanja, 
zdravstva in dolgotrajne oskrbe ter 
izobraževanja in usposabljanja, če reforme 
ne prinašajo tudi privatizacije aktualnih 
javnih storitev, na primer oskrbe z vodo in 
energijo ali zdravstva. Komisija in države 
članice bi morale na vseh stopnjah 
postopka zagotavljati učinkovito 
usklajevanje za zagotovitev doslednosti, 
skladnosti, dopolnjevanja in sinergije med 
viri financiranja, kar zajema tudi tehnično 
pomoč.

Predlog spremembe 11

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 

(28) Države članice in Komisija bi 
morale zagotavljati, da ESS+ prispeva k 
spodbujanju enakosti spolov 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 
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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 
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.

napredovanja. Zagotavljati bi morale tudi, 
da bo ESS+ spodbujal enake možnosti za 
vse brez diskriminacije v skladu s 
členom 10 PDEU ter enakopravno 
vključenost invalidov v družbo in 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 iz institucionalne oskrbe na 
oskrbo v družini in skupnosti, zlasti za 
tiste, ki se soočajo z večplastno 
diskriminacijo. ESS+ ne bi smel podpirati 
ukrepov, ki prispevajo k segregaciji ali 
socialni izključenosti. Uredba(EU) 
[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.

Obrazložitev

Pojem spola ne zajema zgolj žensk in moških.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Za zmanjšanje upravnega bremena 
pri zbiranju podatkov bi morale države 
članice, kadar so taki podatki na voljo v 
registrih, organom upravljanja omogočiti 
zbiranje podatkov iz registrov.

(29) Za zmanjšanje upravnega bremena 
pri zbiranju podatkov bi morale države 
članice, kadar so podatki na voljo v 
registrih, organom upravljanja omogočiti 
zbiranje podatkov iz registrov. 
Priporočljivo je spodbuditi nadaljnji 
elektronski prenos podatkov, da se 
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pomaga zmanjšati upravno breme.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Akterji trga socialnih naložb, 
vključno s človekoljubnimi akterji, lahko 
imajo ključno vlogo pri doseganju vrste 
ciljev ESS+, saj ponujajo financiranje ter 
inovativne in dopolnjujoče pristope k boju 
proti socialni izključenosti in revščini, 
zmanjševanju brezposelnosti in prispevanju 
k ciljem trajnostnega razvoja Združenih 
narodov. Zato bi morali biti človekoljubni 
akterji, kot so fundacije in donatorji, po 
potrebi vključeni v ukrepe ESS+, in sicer 
zlasti v tiste, katerih namen je razvijanje 
ekosistema trgov socialnih naložb.

(34) Akterji trga socialnih naložb, 
vključno s človekoljubnimi akterji, lahko 
imajo ključno vlogo pri doseganju vrste 
ciljev ESS+, saj ponujajo financiranje ter 
inovativne in dopolnjujoče pristope k boju 
proti socialni izključenosti in revščini, 
zmanjševanju brezposelnosti in prispevanju 
k ciljem trajnostnega razvoja Združenih 
narodov. Zato bi morali biti človekoljubni 
akterji, kot so fundacije in donatorji, po 
potrebi vključeni v ukrepe ESS+, če 
nimajo političnega ali socialnega 
programa, ki bi bil v navzkrižju z ideali 
Unije, in sicer zlasti v tiste ukrepe, katerih 
namen je razvijanje ekosistema trgov 
socialnih naložb.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Tretje države, ki so članice 
Evropskega gospodarskega prostora 
(EGP), lahko sodelujejo v programih Unije 
v okviru sodelovanja, določenega v 
Sporazumu EGP, v katerem je izvajanje 
programov določeno s sklepom na podlagi 
navedenega sporazuma. V to uredbo bi bilo 
treba vključiti posebno določbo, da se 
odgovornemu odredbodajalcu, 
Evropskemu uradu za boj proti goljufijam 
in Evropskemu računskemu sodišču 
podelijo potrebne pravice in dostop za 
celovito izvrševanje njihovih pristojnosti.

(48) Tretje države, ki so članice 
Evropskega gospodarskega prostora 
(EGP), lahko 
ob spoštovanju vseh ustreznih pravil in 
predpisov sodelujejo v programih Unije v 
okviru sodelovanja, vzpostavljenega s 
Sporazumom EGP, ki določa, da se 
programi izvajajo s sklepom na podlagi 
navedenega sporazuma, pri čemer morajo 
te države spoštovati vsa pravila in predpise 
različnih programov. V to uredbo bi bilo 
treba vključiti posebno določbo, da se 
odgovornemu odredbodajalcu, 
Evropskemu uradu za boj proti goljufijam 
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in Evropskemu računskemu sodišču 
podelijo potrebne pravice in dostop za 
celovito izvrševanje pristojnosti.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Opredelitve pojmov iz člena 2 
finančne uredbe se uporabljajo tudi za 
sklop za zaposlovanje in socialne 
inovacije ter sklop za zdravje v okviru 
neposrednega in posrednega upravljanja. 

Predlog spremembe 16

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 Unije 
in držav članic ter povečuje njihovo 
vrednost, da se zagotovijo enake možnosti, 
dostop do trga dela, pravični delovni 
pogoji, socialna zaščita in vključevanje, 
naložbe v otroke in mlade ter visoka raven 
varovanja zdravja ljudi.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESS+ v okviru sklopa za zdravje podpira 
spodbujanje zdravja in preprečevanje 
bolezni, prispeva k učinkovitosti, 
dostopnosti in odpornosti zdravstvenih 
sistemov ter k cenovno ugodnemu in 
varnejšemu zdravstvenemu varstvu, 
zmanjšuje neenakosti v zdravju, 
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državljane ščiti pred čezmejnimi tveganji 
za zdravje ter podpira zdravstveno 
zakonodajo EU.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a

Področje uporabe podpore in specifični 
cilji

1. V okviru deljenega upravljanja so 
cilj ESS+ naložbe v delovna mesta in rast, 
kakor je navedeno v členu 4(2)(a) Uredbe 
(EU) št [prihodnja uredba o skupnih 
določbah], prav tako pa prispeva k cilju 
politike „Bolj socialna Evropa – izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic“, 
kakor določa člen 4(1)(d) navedene 
uredbe.

2. V skladu s splošnimi cilji iz člena 3 
in v skladu s ciljem politike iz odstavka 1 
podpira naslednje specifične cilje:

(i) izboljšanje dostopa do kakovostne 
in trajnostne zaposlitve, pri kateri se 
spoštujejo vsi delavski predpisi Unije in 
pravice vseh iskalcev zaposlitve, zlasti 
mladih in dolgotrajno brezposelnih, ter 
neaktivnih oseb, obenem pa tudi 
spodbujanje samozaposlovanja in 
socialnega gospodarstva;

(ii) posodobitev institucij in služb trga 
dela za oceno in predvidevanje potreb po 
spretnostih ter zagotavljanje pravočasne 
in prilagojene pomoči in podpore pri 
usklajevanju ponudbe in povpraševanja, 
prehodov in mobilnosti na trgu dela;

(iii) spodbujanje udeležbe žensk na 
trgu dela, boljše usklajenosti poklicnega 
in zasebnega življenja, vključno z 
dostopom do otroškega varstva;
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(iiia) spodbujanje zdravega in dobro 
prilagojenega delovnega okolja, ki 
odpravlja tveganja za zdravje ter 
obravnava prilagajanje delavcev in 
podjetnikov na spremembe ter aktivno in 
zdravo staranje;

(iv) povečanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja ter njihove relevantnosti za 
potrebe trga dela, da se podpre 
pridobivanje ključnih kompetenc, 
vključno z digitalnimi spretnostmi,

(v) spodbujanje enakopravnega 
dostopa do kakovostnega in vključujočega 
izobraževanja in usposabljanja ter 
dokončanja izobraževanja in 
usposabljanja, zlasti za prikrajšane 
skupine, in sicer od predšolske vzgoje in 
varstva prek splošnega izobraževanja ter 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
do terciarne ravni ter izobraževanja 
odraslih, vključno z omogočanjem učne 
mobilnosti za vse;

(vi) spodbujanje vseživljenjskega 
učenja, zlasti prožnih možnosti za 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, 
ob upoštevanju digitalnih spretnosti, ob 
tem pa tudi boljše predvidevanje 
sprememb in zahtev po novih spretnostih 
na podlagi potreb trga dela, olajševanje 
kariernih prehodov in spodbujanje 
poklicne mobilnosti;

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

(viii) spodbujanje socialno-
ekonomskega vključevanja državljanov 
tretjih držav in marginaliziranih 
skupnosti, kot so Romi;

(ix) spodbujanje enakega in 
pravočasnega dostopa do kakovostnih, 
trajnostnih in cenovno dostopnih storitev, 
posodobitev sistemov socialne zaščite ter 
izboljšanje dostopnosti, učinkovitosti in 
odpornosti zdravstvenih sistemov in 
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storitev dolgotrajne oskrbe;

(x) spodbujanje socialnega 
vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju 
revščine ali socialne izključenosti, 
vključno z najbolj ogroženimi in otroki;

(xi) odpravljanje materialne 
prikrajšanosti z zagotavljanjem hrane in 
osnovne materialne pomoči najbolj 
ogroženim skupaj s spremljevalnimi 
ukrepi.

3. Z ukrepi, izvedenimi za doseganje 
specifičnih ciljev iz odstavka 2, ESS+ 
prispeva tudi k drugim ciljem politik iz 
člena 4(1) Uredbe (EU) št. [prihodnja 
uredba o skupnih določbah], zlasti glede:

(i) pametnejše Evrope z razvojem 
spretnosti za pametno specializacijo in 
spretnosti za ključne omogočitvene 
tehnologije, industrijsko tranzicijo, s 
sektorskim sodelovanjem na področju 
spretnosti in podjetništva, z 
usposabljanjem raziskovalcev, 
dejavnostmi mreženja in partnerstvi med 
visokošolskimi institucijami, institucijami 
poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, raziskovalnimi in 
tehnološkimi središči ter podjetji in 
grozdi, pa tudi s podporo mikro-, malim in 
srednjim podjetjem ter socialnemu 
gospodarstvu;

(ii) bolj zelene, nizkoogljične Evrope 
zaradi izboljšanja sistemov izobraževanja 
in usposabljanja za prilagoditev spretnosti 
in kvalifikacij, izpopolnjevanja za vse, 
vključno z delovno silo, ustvarjanja novih 
delovnih mest v sektorjih, povezanih z 
okoljem, podnebjem in energijo ter 
biogospodarstvom.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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1. Programi, ki prejemajo splošno 
podporo iz sklopa ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja, za spremljanje napredka pri 
izvajanju uporabljajo skupne kazalnike 
učinka in rezultatov, kot so določeni v 
Prilogi 1 k tej uredbi. Programi lahko
uporabljajo tudi kazalnike za posamezne 
programe.

1. Programi, ki prejemajo splošno 
podporo iz sklopa ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja, za spremljanje napredka pri 
izvajanju uporabljajo skupne kazalnike 
učinka in rezultatov, kot so določeni v 
Prilogi 1 k tej uredbi. Programi uporabljajo 
tudi kazalnike za posamezne programe.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Komisija za izpolnitev svojih 
zahtev glede poročanja iz člena 
[38(3)(e)(i)] finančne uredbe posreduje 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
informacije o smotrnosti in rezultatih v 
skladu s kazalniki, tako da poroča o 
napredku in pomanjkljivostih ter ustvari 
jasno povezavo med izdatki in 
smotrnostjo.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija za izpolnitev svojih 
zahtev glede poročanja iz člena 
[38(3)(e)(i)] finančne uredbe posreduje 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
informacije o smotrnosti in rezultatih v 
skladu s kazalniki, tako da poroča o 
napredku in pomanjkljivostih ter ustvari 
jasno povezavo med izdatki in 
smotrnostjo.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
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Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Revizija operacij lahko zajema vse stopnje 
njihovega izvajanja in vse ravni 
distribucijske verige, z izjemo kontrole 
končnih prejemnikov, razen če ocena 
tveganja pokaže posebno tveganje 
nepravilnosti ali goljufije.

Revizija operacij lahko zajema vse stopnje 
njihovega izvajanja in vse ravni 
distribucijske verige, z izjemo kontrole 
končnih prejemnikov, razen če ocena 
tveganja pokaže posebno tveganje 
nepravilnosti ali goljufije. Revizija operacij 
zajema več kontrol v zgodnjih fazah 
izvajanja, tako da se lahko sredstva v 
primeru tveganja goljufije prenesejo k 
drugim projektom.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija za namene rednega 
spremljanja sklopov in morebitnih 
potrebnih prilagoditev v njihovi politiki in 
prednostnih nalogah financiranja 
pripravi prvo kvalitativno in kvantitativno 
poročilo o spremljanju, ki zajema prvo 
leto, in zatem tri poročila, ki zajemajo 
zaporedna dvoletna obdobja, ter jih pošlje 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Poročila se v vednost posredujejo tudi 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij. V poročilih so 
navedeni rezultati sklopov in to, v kakšni 
meri se je pri njihovih dejavnostih 
upoštevalo načelo enakosti moških in 
žensk in vključevanja enakosti spolov ter 
kako se je obravnavalo vprašanje 
nediskriminacije, vključno z vprašanji 
dostopnosti. Da bi povečali preglednost 
sklopov, da Komisija poročila na voljo 
javnosti.

Obrazložitev

Če ne bo ustreznih poročil o spremljanju, kot so predvidena za sedanje obdobje, bo to korak 
nazaj glede preglednosti in odgovornosti v okviru neposrednega in posrednega upravljanja 
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sklopov ESS +.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Komisija za izpolnitev svojih 
zahtev glede poročanja iz člena 
[38(3)(e)(i)] finančne uredbe posreduje 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
informacije o smotrnosti in rezultatih v 
skladu s kazalniki, tako da poroča o 
napredku in pomanjkljivostih ter ustvari
jasno povezavo med izdatki in 
smotrnostjo.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ocene se opravijo pravočasno, da 
prispevajo k postopku odločanja.

1. Ocene se opravijo pravočasno, da 
prispevajo k postopku odločanja, vsebujejo 
pa informacije o smotrnosti, dodani 
vrednosti Unije in dobrem finančnem 
poslovodenju.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vmesna ocena sklopov se lahko 
opravi, ko je na voljo dovolj informacij o 
njihovem izvajanju, vendar najpozneje v 
štirih letih od začetka izvajanja sklopov.

2. Do 31. decembra 2024 se opravi 
vmesna ocena sklopov, da bi se 
kvalitativno in kvantitativno izmeril 
doseženi napredek pri uresničevanju 
ciljev sklopov, obravnavalo socialno 
okolje v Uniji in morebitne večje 
spremembe, uvedene z zakonodajo Unije, 
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ter ugotovilo, ali so bila sredstva sklopov
učinkovito uporabljena, in ocenila 
njihova dodana vrednost za Unijo. 
Rezultati vmesne ocene se predložijo 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija zaključke teh ocen skupaj 
s svojimi pripombami predloži
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij.

4. Komisija sklepne ugotovitve teh 
ocen skupaj s svojimi pripombami in 
izboljšanimi kvalitativnimi in 
kvantitativnimi informacijami o 
smotrnosti in rezultatih glede na 
zastavljene cilje pošlje Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IIa

Kazalniki za sklop za zaposlovanje in 
socialne inovacije

1. Raven izrecno navedenega 
boljšega razumevanja politik in 
zakonodaje EU

(1a) Število analitičnih dejavnosti

(1b) Število dejavnosti vzajemnega učenja, 
ozaveščanja in razširjanja informacij

(1c) Podpora glavnim akterjem

2. Raven aktivnega sodelovanja in 
partnerstva med vladnimi institucijami 
EU, državami članicami in pridruženimi 
državami
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(2a) Število analitičnih dejavnosti

(2b) Število dejavnosti vzajemnega učenja, 
ozaveščanja in razširjanja informacij

(2b) Podpora glavnim akterjem

3. Izrecno navedena uporaba 
inovacij na področju socialne politike pri 
izvajanju priporočil za posamezne države 
na socialnem področju in rezultati 
eksperimentiranja na področju socialne 
politike za namene oblikovanja politik

(3a) Število analitičnih dejavnosti

(3b) Število dejavnosti vzajemnega učenja, 
ozaveščanja in razširjanja informacij

(3c) Podpora glavnim akterjem

4. Število obiskov platforme EURES

5. Število zaposlitev za mlade, 
zagotovljenih ali podprtih v okviru 
pripravljalnega ukrepa Prva zaposlitev 
EURES ter v okviru usmerjenih 
programov mobilnosti

6. Število individualnih osebnih 
stikov svetovalcev EURES z iskalci 
zaposlitve, zaposlenimi, ki želijo zamenjati 
delovno mesto, in delodajalci

7. Število ustanovljenih ali 
konsolidiranih podjetij, ki so uporabila 
podporo EU

8. Delež upravičencev, ki so 
brezposelni ali ki spadajo v katero od 
prikrajšanih skupin in so z 
mikrofinanciranjem EU ustvarili ali 
nadalje razvili podjetje

Obrazložitev

V predlogu Komisije manjkajo kazalniki za spremljanje izvajanja dejavnosti iz sklopa za 
zaposlovanje in socialne inovacije. Sklop za zaposlovanje in socialne inovacije nadaljuje 
program za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) za obdobje 2014–2020. Zato bi se 
morali kazalniki, ki jih Komisija uporablja za predstavitev smotrnosti v programu EaSI v 
izjavah o programih, predstavljenih v svežnju letnih proračunov Unije, v prihodnje 
uporabljati tudi za sklop za zaposlovanje in socialne inovacije.
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