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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pandemija COVID-19 povzroča krizo, ki vpliva na vse državljane v Evropi, vendar v povsem 
različnem obsegu. Tveganje, da se bodo ob stagnaciji gospodarske rasti poglobile socialne 
razlike, zvišale stopnje brezposelnosti in porasle neenakosti, je veliko. 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 kakršno koli zaposlitev. 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 služita kot 
sredstvo za boljše okrevanje in 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 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
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 

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza poglablja 
socialne razlike, povečuje izgubo delovnih 
mest in neenakosti ter 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 
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reševati s specifičnimi ukrepi. so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 2

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 
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, 

(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, 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 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, 
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ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

(Predlagana sprememba (to je dodatek 
besede „socialnega“ v stavku „v okviru 
pandemije COVID-19 in pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“) velja za celotno 
besedilo, tudi naslov, ki ju bo treba 
ustrezno spremeniti, če bo sprememba 
sprejeta.)

Or. en

Predlog spremembe 3

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, 
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.

(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, socialnega 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, 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.

Or. en
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Predlog spremembe 4

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 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

(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, socialno vključevanje in boj 
proti revščini s posebnim poudarkom na 
revščini otrok ter za izboljšanje dostopa do 
univerzalnih, vključujočih in kakovostnih 
storitev, tudi zdravstvene oskrbe in 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 slednje 
določa nacionalna zakonodaja. Podpora 
Unije navedenim shemam skrajšanega 
delovnega časa bi morala biti časovno 
omejena.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se omogoči namenjanje teh (15) Da se omogoči namenjanje teh 
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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 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

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 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo socialne partnerje 
in civilno družbo, vključno z nevladnimi 
organizacijami in organi, ki so odgovorni 
za spodbujanje socialnega vključevanja, 
enakosti spolov in nediskriminacije.

Or. en

Predlog spremembe 6

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.)  

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 8

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 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, socialno 
vključevanje in boj proti revščini s 
posebnim poudarkom na revščini otrok, 
zlasti da se podpre dvojni zeleni in digitalni 
prehod, ter za izboljšanje dostopa do 
univerzalnih, vključujočih in kakovostnih 
storitev, tudi zdravstvene oskrbe in storitev 
splošnega pomena na področju socialne 
varnosti, tudi za otroke.

Or. en
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Predlog spremembe 9

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

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.

Or. en

Predlog spremembe 10

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.

Or. en


