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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pandemija COVID-19 povzroča krizo, ki vpliva na vse državljane v Evropi, vendar ta vpliv ni 
enakomerno porazdeljen. Obstaja veliko tveganje, da se bodo s stagnacijo gospodarske rasti 
poglobile socialne razlike, zvišale stopnje brezposelnosti in povečala neenakost. Zato je za 
resnično okrevanje zelo pomembna socialna razsežnost.

Da bi premostili krizo in utrli pot zelenemu, digitalnemu, socialnemu in odpornemu okrevanju 
gospodarstva, je treba sredstva in ukrepe usmeriti v ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, ne 
zgolj kakršne koli zaposlitve. Državljanom Evrope je treba zagotoviti resnične in trajnostne 
zaposlitvene možnosti.

Da bi bili krizni ukrepi narejeni po meri ljudi, je treba v vse njihovo izvajanje vključiti 
socialne partnerje.

Socialna vključenost in zmanjšanje revščine sta cilja sama po sebi, hkrati pa sta sredstvo za 
hitrejše okrevanje in boljše delovanje evropskega gospodarstva, saj bo imelo več ljudi pravo 
priložnost za uspeh. Zato je upravičeno in nujno vlagati tudi v ta cilja.

Začasni ukrepi, zlasti sheme skrajšanega delovnega časa in podpora samozaposlenim, se 
izjemoma financirajo iz ESS, kar pa ne bi smelo postati redna praksa. S podporo je treba 
ravnati previdno, da ne bi med krizo s prerazporejanjem sredstev ogrozili drugih ranljivih 
skupin, hkrati pa bi morali preprečiti, da bi prejemniki finančno podporo zlorabljali, in 
omogočiti nadzor, pri katerem bi sodelovali Evropski parlament in ustrezni deležniki.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev 
izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast 
in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč 
spodbujanju odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in pripravi 

o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev 
izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast 
in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč 
spodbujanju odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in pripravi 
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zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva (REACT-EU)

zelenega, digitalnega, socialnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva, 
zaposlovanja in družbe (REACT-EU)

(Ta sprememba (tj. dodatek besed 
„socialnega“ ter „zaposlovanja in družbe“ 
k besedam „v okviru pandemije COVID-19 
in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva“) se 
uporablja za celotno besedilo, ki ga bo 
treba ustrezno spremeniti, če bo 
sprememba sprejeta.)

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza ovira rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev. Zaradi tega 
so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi ukrepi.

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Zaradi krize so na 
slabšem tisti, ki živijo v revščini ali jim 
revščina grozi, poglobile so se socialne 
razlike, več ljudi je izgubilo delovno 
mesto, zlasti v prikrajšanih skupinah so 
porasle stopnje brezposelnosti in 
neenakost, ovirana pa je tudi rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev. Zaradi tega 
so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi ukrepi.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi se odpravili ogromni šoki za 
gospodarstvo, ki izhajajo iz izrednih 
omejitev, ki so jih države članice uvedle za 

(3) Da bi se odpravili ogromni šoki za 
gospodarstvo in družbo, ki izhajajo iz 
izrednih omejitev, ki so jih države članice 
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zamejitev širjenja COVID-19, in tveganja 
asimetričnega okrevanja, ki je posledica 
razlik v nacionalnih sredstvih, s katerimi 
razpolagajo države članice, in ki ima resen 
učinek na delovanje notranjega trga, je 
Evropski svet 23. aprila 2020 potrdil „načrt 
za okrevanje“, ki ima močno naložbeno 
komponento, pozval k ustanovitvi 
evropskega sklada za okrevanje in Komisiji 
naložil, naj analizira obstoječe potrebe, da 
bi bili viri usmerjeni v sektorje in 
geografske dele Unije, ki so bili najbolj 
prizadeti, hkrati pa pojasni povezavo z 
večletnim finančnim okvirom za obdobje 
2021–2027.

uvedle za zamejitev širjenja COVID-19, in 
tveganja asimetričnega okrevanja, ki je 
posledica razlik v nacionalnih sredstvih, s 
katerimi razpolagajo države članice, in ki 
ima resen učinek na delovanje notranjega 
trga, je Evropski svet 23. aprila 2020 
potrdil „načrt za okrevanje“, ki ima močno 
naložbeno komponento, pozval k 
ustanovitvi evropskega sklada za okrevanje 
in Komisiji naložil, naj analizira obstoječe 
potrebe, da bi bili viri usmerjeni v sektorje 
in geografske dele Unije, ki so bili najbolj 
prizadeti, hkrati pa pojasni povezavo z 
večletnim finančnim okvirom za obdobje 
2021–2027.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za leto 
2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 
ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Del dodatnih virov bi bilo treba dodeliti za 
tehnično podporo na pobudo Komisije. 
Komisija bi morala določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega, socialnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, zaposlovanja in 
družbe, da bi se dodatni viri hitro prek 
obstoječih operativnih programov dovedli 
v realno gospodarstvo. Viri za leto 2020 
izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 
ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Del dodatnih virov bi bilo treba dodeliti za 
tehnično podporo na pobudo Komisije. 
Komisija bi morala določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 
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objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in obsegom 
posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe. Glede na 
specifično ranljivost gospodarstev in družb 
najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda 
dodelitve vključevati namenski dodatni 
znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

podlagi najnovejših razpoložljivih 
objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in 
statističnih podatkov, tudi o enakosti, o 
obsegu posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe, pri čemer bi se 
morala osredotočiti na najbolj prikrajšane 
ljudi, kot so brezdomci in ljudje, ki živijo v 
posebnih ustanovah, ki jih statistični 
uradi držav članic po navadi ne zajemajo 
v podatke; v ta namen bi bilo treba ob 
sodelovanju nevladnih organizacij (NVO) 
na področju revščine in socialne 
izključenosti zbrati ustrezne in primerljive 
podatke. Glede na specifično ranljivost 
gospodarstev in družb najbolj oddaljenih 
regij, bi morala metoda dodelitve 
vključevati namenski dodatni znesek za te 
regije. Da bi se zajela spreminjajoča se 
narava učinkov krize, bi bilo treba v letu 
2021 razdelitev revidirati na podlagi iste 
metode dodelitve ob uporabi najnovejših 
statističnih podatkov in podatkov o 
enakosti, ki bodo na voljo 
19. oktobra 2021, da se razdeli tranša 
dodatnih virov za leto 2022.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da se državam članicam omogoči 
kar največja prožnost pri oblikovanju 
ukrepov za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 ali pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, bi morala 
Komisija dodelitve določiti na ravni držav 
članic. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti 
tudi možnost uporabe katerih koli dodatnih 
virov za podporo pomoči najbolj 
prikrajšanim. Treba je tudi določiti zgornje 
meje za dodelitev tehnične podpore na 
pobudo držav članic ter pri tem zagotoviti 
kar največjo prožnost državam članicam, 

(7) Da se državam članicam omogoči 
zadostna prožnost pri oblikovanju ukrepov 
za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 ali pripravo 
zelenega, digitalnega, socialnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva, 
zaposlovanja in družbe bi morala Komisija 
dodelitve določiti na ravni držav članic. 
Poleg tega bi bilo treba zagotoviti tudi 
možnost uporabe katerih koli dodatnih 
virov za podporo pomoči najbolj 
prikrajšanim. Treba je tudi določiti zgornje 
meje za dodelitev tehnične podpore na 
pobudo držav članic ter pri tem zagotoviti 
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da svojo dodelitev izvedejo v okviru 
operativnih programov, ki jih podpirata 
ESRR in ESS. Pojasniti bi bilo treba, da 
pri dodatnih virih ni treba upoštevati 
minimalnega deleža ESS. Glede na to, da 
se bodo dodatni viri najverjetneje hitro 
porabili, bi morale obveznosti, povezane s 
temi dodatnimi viri, prenehati šele ob 
zaključku operativnih programov.

zadostno prožnost državam članicam, da 
svojo dodelitev izvedejo v okviru 
operativnih programov, ki jih podpirata 
ESRR in ESS. Glede na to, da se bodo 
dodatni viri najverjetneje hitro porabili, bi 
morale obveznosti, povezane s temi 
dodatnimi viri, prenehati šele ob zaključku 
operativnih programov.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za 
podporo gospodarstvu za tiste regije, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo 
treba tudi tehnično podporo. Primerno je, 
da so dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe za vse, za 
zagotavljanje podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, 
zlasti mikro in mala podjetja, pri 
operacijah, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, za 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
nediskriminatorne osnovne storitve tudi za 
ljudi na podeželskih območjih, ali ukrepe 
za podporo gospodarstvu za tiste regije, ki 
so najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti, in za pomoč najbolj 
prikrajšanim. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega, socialnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva, 
zaposlovanja in družbe“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
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programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

__________________ __________________
5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo socialnemu vključevanju in 
odpravljanju revščine, posebej 
osredotočeno na revščino otrok, 
ohranjanje delovnih mest, tudi s shemami 
skrajšanega delovnega časa, ki zagotavljajo 
dohodek nad pragom revščine, in podporo 
samozaposlenim, ustvarjanju delovnih 
mest, zlasti za osebe v ranljivem položaju, 
za podporo ukrepom za zaposlovanje 
mladih, vključujočemu izobraževanju in 
usposabljanju, razvijanju znanj in 
spretnosti, zlasti za zapostavljene skupine 
in oskrbovalce, ter za izboljšanje enakega 
in univerzalnega dostopa do vključujočih, 
dostopnih in kakovostnih storitev, tudi 
storitev zdravstvene oskrbe in storitev 
splošnega pomena na področju socialne 
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slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

varnosti, tudi za otroke, starejše in 
invalide. Pojasniti bi bilo treba, da je 
mogoče v sedanjih izjemnih okoliščinah 
podporo shemam skrajšanega delovnega 
časa za zaposlene in podporo 
samozaposlenim v okviru pandemije 
COVID-19 zagotavljati tudi, če se ta 
podpora ne kombinira z ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja, razen če slednje 
določa nacionalna zakonodaja. Podpora 
Unije navedenim shemam skrajšanega 
delovnega časa bi morala biti časovno 
omejena ter biti pogojena z vzdrževanjem 
enake ravni delovnih pogojev in pogojev 
zaposlitve ter pravic, vključno z zaščito 
pred odpovedjo in znižanjem plač, ter z 
neizplačevanjem bonusov vodstvenim 
delavcem ali dividend delničarjem. Ker se 
javna sredstva uporabljajo za ohranjanje 
stopenj zaposlenosti, prejemniki podpore 
Unije ne bi smeli imeti sedeža v 
jurisdikcijah iz Priloge I sklepov Sveta o 
posodobljenem seznamu EU z 
jurisdikcijami, ki niso pripravljene 
sodelovati v davčne namene 1a, in ne bi 
smeli ogrožati kolektivnih pogajanj, 
udeležbe delavcev ali soodločanja v 
postopkih odločanja v podjetjih, ki 
potekajo v skladu z nacionalnim pravom 
in prakso.
____________________________
1a UL C 64, 31.1.2020, str. 8.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Države članice bi morale imeti 
možnost, da dodatne vire dodelijo novim 
namenskim operativnim programom ali 
novim prednostnim osem v okviru 
obstoječih programov. Da se omogoči hitro 
izvrševanje, se lahko za nove namenske 
operativne programe določijo samo organi, 

(12) Države članice bi morale imeti 
možnost, da dodatne vire dodelijo novim 
namenskim operativnim programom ali 
novim prednostnim osem v okviru 
obstoječih programov. Da se omogoči hitro 
izvrševanje, se lahko za nove namenske 
operativne programe določijo samo organi, 
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ki so že imenovani v sklopu obstoječih 
operativnih programov, ki jih podpirajo 
ESRR, ESS ali Kohezijski sklad. Od 
države članice naj se ne bi zahtevala 
predhodna ocena, prav tako pa naj bi bili 
elementi, ki se zahtevajo za predložitev 
operativnega programa v odobritev 
Komisiji, omejeni.

ki so že imenovani v sklopu obstoječih 
operativnih programov, ki jih podpirajo 
ESRR, ESS ali Kohezijski sklad. Od 
države članice naj se ne bi zahtevala 
predhodna ocena, prav tako pa naj bi bili 
elementi, ki se zahtevajo za predložitev 
operativnega programa v odobritev 
Komisiji, omejeni. REACT-EU ne bi smel 
podpirati ukrepov, ki prispevajo k 
segregaciji ali socialni izključenosti ali 
zagotavljajo dohodek pod pragom 
revščine v državah članicah. Vidik spola 
bi bilo treba upoštevati v vseh izvajanih 
programih, in sicer med njihovo pripravo, 
izvajanjem, spremljanjem in 
ocenjevanjem. Poleg tega je pri izvajanju 
REACT-EU v skladu s členom 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah 
prepovedana vsaka diskriminacija na 
podlagi spola, rase, barve kože, etničnega 
ali socialnega porekla, genetskih 
značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, 
političnega ali drugega mnenja, 
pripadnosti narodnostni manjšini, 
premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti 
ali spolne usmerjenosti.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 
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komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
vključenosti, uspešnosti, učinkovitosti in 
učinka dodatnih virov ter oceniti, kako so ti 
viri prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe, ki 
so nastale zaradi posledic pandemije 
COVID-19, in stopnje razvoja, da se tudi v 
nadaljevanju zagotovi osredotočenje 
pomoči na manj razvite regije v skladu s 
cilji ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, določenimi v členu 173 PDEU. 
Države članice bi morale poleg tega v 
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lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

skladu z načeli partnerstva v odločanje 
vključiti lokalne in regionalne organe in 
socialne partnerje ter ustrezne organe, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami in organi, ki 
delujejo na področju revščine, socialne 
vključenosti, enakosti spolov in 
nediskriminacije.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Glede na nujnost razmer v povezavi 
s pandemijo COVID-19 bi morala ta 
uredba začeti veljati dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaradi pandemije COVID-19 in 
nujnosti obravnave s tem povezane 
javnozdravstvene krize je treba uporabiti 
izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 
Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji, ki je 
priložen Pogodbi o Evropski uniji, 
Pogodbi o delovanju Evropske unije in 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti 
za atomsko energijo.

črtano

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 86(2) in 
člena 136(1) obveznosti za dodatne vire 
prenehajo v skladu s pravili o zaključku 
programov.

Z odstopanjem od člena 86(2) in 
člena 136(1) obveznosti za dodatne vire 
prenehajo 31. decembra 2024.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
 Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica dodatne vire, ki so v 
okviru ESRR in ESS na voljo za 
načrtovanje programov, dodeli operativnim 
programom.

Vsaka država članica dodatne vire, ki so v 
okviru ESRR in ESS na voljo za 
načrtovanje programov, dodeli operativnim 
programom. Delež ESS se ne zmanjša pod 
sedanjo pravno obveznost, ki je 23,1 %.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 92(7) se lahko 
predlaga, da se delež dodatnih virov 
uporabi za povečanje podpore Skladu za 
evropsko pomoč najbolj ogroženim (v 
nadaljnjem besedilu: sklad FEAD) pred ali 
hkrati z dodelitvijo ESRR in ESS.

Z odstopanjem od člena 92(7) se lahko 
predlaga, da se delež dodatnih virov 
uporabi za povečanje podpore Skladu za 
evropsko pomoč najbolj ogroženim (v 
nadaljnjem besedilu: sklad FEAD) in za 
pobudo za zaposlovanje mladih pred ali 
hkrati z dodelitvijo ESRR in ESS. Ta delež 
znaša vsaj 3 % dodatnih sredstev, da se 
zagotovi minimalni znesek za podporo 
najbolj prikrajšanim, ki jih je pandemija 
COVID-19 nesorazmerno hudo prizadela.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po njihovi prvotni dodelitvi se lahko 
dodatni viri na podlagi zahtevka države 
članice za spremembo operativnega 
programa v skladu s členom 30(1) 
prenesejo med ESRR in ESS ne glede na 
odstotke iz točk (a), (b) in (c) člena 92(1).

Po njihovi prvotni dodelitvi se lahko 
dodatni viri na podlagi zahtevka države 
članice za spremembo operativnega 
programa v skladu s členom 30(1) 
prenesejo med ESRR in ESS ne glede na 
odstotke iz točk (a), (b) in (c) člena 92(1), 
pod pogojem da delež ESS ne pade po 
23.1%.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve iz člena 92(4) se ne uporabljajo 
za prvotno dodelitev ali njihove nadaljnje 
prenose.

črtano

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe za vse, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 



AD\1209867SL.docx 15/20 PE654.046v02-00

SL

infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
nediskriminatorne osnovne storitve 
ljudem, in za gospodarske ukrepe v tistih 
regijah, ki so najbolj odvisne od sektorjev, 
ki so bili v krizi najbolj prizadeti.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke.

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo socialnemu 
vključevanju in odpravljanju revščine, 
posebej osredotočeno na revščino otrok, 
ohranjanju delovnih mest, vključno s 
shemami skrajšanega delovnega časa, ki 
zagotavljalo dohodek nad pragom 
revščine držav članic in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest, zlasti za osebe 
v ranljivem položaju, in ukrepom za 
zaposlovanje mladih, vključujoče 
vseživljenjsko izobraževanje, 
posameznikom prilagojeno 
prekvalifikacijo in usposabljanje, 
razvijanje znanja in spretnosti, zlasti za 
zapostavljene skupine in oskrbovalce, da 
se podpre pravični zeleni in digitalni 
prehod ter prehod na trajnostno 
zaposlovanje in izboljša enak in 
univerzalen dostop do vključujočih, 
dostopnih in kakovostnih storitev 
splošnega pomena, tudi storitev 
zdravstvene oskrbe in storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke, starejše in invalide Podpora 
Unije tem shemam skrajšanega delovnega 
časa je časovno omejena ter pogojena z 
vzdrževanjem enake ravni delovnih 
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pogojev in pogojev zaposlitve ter pravic, 
vključno z zaščito pred odpovedjo in 
znižanjem plač. Prejemniki podpore Unije 
ne izplačujejo bonusov vodstvenim 
delavcem ali dividend delničarjem in 
nimajo sedeža v jurisdikcijah iz Priloge I 
k sklepom Sveta o posodobljenem 
seznamu EU z jurisdikcijami, ki niso 
pripravljene sodelovati v davčne namene 
1a, in ne ogrožajo kolektivnih pogajanj, 
udeležbe delavcev ali soodločanja v 
postopkih odločanja v podjetjih, ki 
potekajo v skladu z nacionalnim pravom 
in prakso.
________________________________
1a UL C 64, 27.2.2020, str. 8.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z izjemo tehnične podpore iz odstavka 6 in 
dodatnih virov, uporabljenih za FEAD iz 
sedmega pododstavka odstavka 5, bodo 
dodatni viri namenjeni podpori operacijam 
v okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
gospodarstva“, ki dopolnjuje tematske cilje 
iz člena 9.

Z izjemo tehnične podpore iz odstavka 6 in 
dodatnih virov, uporabljenih za FEAD in 
pobude za zaposlovanje mladih iz 
sedmega pododstavka odstavka 5, bodo 
dodatni viri namenjeni podpori operacijam 
v okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega, socialnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva, 
zaposlovanja in družbe“, ki dopolnjuje 
tematske cilje iz člena 9.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 26(4) lahko države 
članice v okviru novega tematskega cilja iz 
odstavka 10 pripravijo nov namenski 
operativni program. Predhodno 
vrednotenje iz člena 55 se ne zahteva.

Z odstopanjem od člena 26(4) lahko države 
članice v okviru novega tematskega cilja iz 
odstavka 9 pripravijo nov namenski 
operativni program. Predhodno 
vrednotenje iz člena 55 se ne zahteva.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Elementi iz točke (b)(v) in (vii) prvega 
pododstavka odstavka 2, odstavka 4, točk 
(b) in (c) odstavka 6 in odstavka 7 člena 96 
se za take nove operativne programe ne 
zahtevajo. Elementi iz člena 96(3) se 
zahtevajo samo, kadar se zagotovi ustrezna 
podpora.

Elementi iz točke (b)(v) in (vii) prvega 
pododstavka odstavka 2 ter točk (b) in (c) 
odstavka 6 člena 96 se za take nove 
operativne programe ne zahtevajo. 
Elementi iz člena 96(3) se zahtevajo samo, 
kadar se zagotovi ustrezna podpora.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 11 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 56(3) in 
člena 114(2) države članice zagotovijo, da 
se do 31. decembra 2024 izvede vsaj ena 
ocena uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
uporabe dodatnih virov ter se oceni, kako 
so ti viri prispevali k tematskemu cilju iz 
odstavka 10 tega člena.

Z odstopanjem od člena 56(3) in 
člena 114(2) države članice zagotovijo, da 
se do 31. decembra 2024 izvede vsaj ena 
ocena vključenosti, uspešnosti, 
učinkovitosti in učinka uporabe dodatnih 
virov ter se oceni, kako so ti viri prispevali 
k tematskemu cilju iz odstavka 10 tega 
člena.
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11a. Pri vseh programih, ki se izvajajo v 
okviru pobude REACT-EU, se 
zagotavljajo enakost spolov in enake 
možnosti za vse brez diskriminacije.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 12 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) odstopanje iz drugega pododstavka 
člena 65(10), ki določa 1. februar 2020 
kot datum upravičenosti za operacije za 
spodbujanje zmogljivosti za odzivanje na 
krize v okviru izbruha COVID-19;

črtano
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