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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov predlaga Odboru za zaposlovanje in socialne 

zadeve kot pristojnemu odboru naslednji predlog spremembe: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Pri uporabi skladov bi bilo treba 

spoštovati horizontalna načela, kakor so 

določena v členu 3 Pogodbe o Evropski 

uniji (PEU) in členu 10 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (PDEU), 

vključno z načeli subsidiarnosti in 

sorazmernosti, kakor so določena v členu 

5PDEU, ter upoštevati Listino Evropske 

unije o temeljnih pravicah. Države članice 

in Komisija bi si morale prizadevati 

odpravljati neenakosti in spodbujati 

enakost moških in žensk ter upoštevati 

vidik spola ter preprečevati diskriminacijo 

na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere 

ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali 

spolne usmerjenosti. Cilje skladov bi bilo 

treba uresničevati v okviru trajnostnega 

razvoja ter v okviru spodbujanja cilja Unije 

o ohranjanju, varstvu in izboljšanju 

kakovosti okolja, kakor ga določata člen 11 

in člen 191(1) PDEU, ob upoštevanju 

načela odgovornosti povzročitelja. 

(1) Pri uporabi skladov bi bilo treba 

spoštovati horizontalna načela, kakor so 

določena v členu 3 Pogodbe o Evropski 

uniji (PEU) in členu 10 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (PDEU), 

vključno z načeli subsidiarnosti in 

sorazmernosti, kakor so določena v členu 5 

PDEU, ter upoštevati Listino Evropske 

unije o temeljnih pravicah. Države članice 

in Komisija bi si morale v skladu s členom 

8 PDEU prizadevati odpravljati 

neenakosti, spodbujati enakost moških in 

žensk ter upoštevati vidik spola z 

zagotavljanjem, da izvajanje prednostnih 

nalog, ki se financirajo iz ESPG, prispeva 

k spodbujanju enakosti spolov ter 

preprečevanju diskriminacije na podlagi 

spola, rase ali narodnosti, vere ali 

prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne 

usmerjenosti. Cilje skladov bi bilo treba 

uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 

ter v okviru spodbujanja cilja Unije o 

ohranjanju, varstvu in izboljšanju 

kakovosti okolja, kakor ga določata člen 11 

in člen 191(1) PDEU, ob upoštevanju 

načela odgovornosti povzročitelja. 
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Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Evropski center za spremljanje 

sprememb s sedežem pri Evropski 

fundaciji za izboljšanje življenjskih in 

delovnih razmer (Eurofound) v Dublinu 

Komisiji in državam članicam pomaga pri 

kvalitativnih in kvantitativnih analizah in s 

tem pri ocenjevanju trendov globalizacije 

in prestrukturiranj ter uporabi ESPG. 

(17) Evropski center za spremljanje 

sprememb s sedežem pri Evropski 

fundaciji za izboljšanje življenjskih in 

delovnih razmer (Eurofound) v Dublinu 

Komisiji in državam članicam pomaga pri 

kvalitativnih in kvantitativnih analizah in s 

tem pri ocenjevanju trendov globalizacije 

in prestrukturiranj ter uporabi ESPG. Te 

analize bi morale po potrebi vključevati 

oceno vidika spola v zvezi s temi trendi, da 

bi se z ESPG in drugimi ustreznimi 

instrumenti lahko učinkoviteje borili proti 

neenakostim med spoloma. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Finančni prispevki iz ESPG bi 

morali biti prvenstveno usmerjeni k 

aktivnim ukrepom na trgu dela, katerih cilj 

je ponovna hitra vključitev upravičencev v 

trajnostno zaposlitev v njihovem prvotnem 

sektorju ali zunaj njega. Ukrepi bi morali 

odražati predvidene potrebe lokalnega in 

regionalnega trga dela. Kadarkoli je to 

ustrezno, bi bilo treba podpirati tudi 

mobilnost presežnih delavcev, da se jim 

pomaga najti novo zaposlitev drugje. 

Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 

razširjanju spretnosti, ki jih zahteva 

digitalna doba. Omejiti bi bilo treba 

vključevanje denarnih pomoči v usklajeni 

sveženj prilagojenih storitev. Podjetja bi 

lahko spodbujali k sodelovanju pri 

nacionalnem sofinanciranju ukrepov v 

(19) Finančni prispevki iz ESPG bi 

morali biti prvenstveno usmerjeni k 

aktivnim ukrepom na trgu dela, katerih cilj 

je ponovna hitra vključitev upravičencev v 

trajnostno zaposlitev, ki spodbuja nove 

oblike usklajevanja poklicnega in 

zasebnega življenja za podporo 

zaposlenim staršem in oskrbovalcem ter 

enakost spolov v zaposlovanju, v njihovem 

prvotnem sektorju ali zunaj njega. Ukrepi 

bi morali odražati predvidene potrebe 

lokalnega in regionalnega trga dela. 

Kadarkoli je to ustrezno, bi bilo treba 

podpirati tudi mobilnost presežnih 

delavcev, da se jim pomaga najti novo 

zaposlitev drugje. Posebno pozornost bi 

bilo treba nameniti razširjanju spretnosti, ki 

jih zahteva digitalna doba. Omejiti bi bilo 
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okviru ESPG. treba vključevanje denarnih pomoči v 

usklajeni sveženj prilagojenih storitev. 

Podjetja bi lahko spodbujali k sodelovanju 

pri nacionalnem sofinanciranju ukrepov v 

okviru ESPG. 

Obrazložitev 

Pomembno je izrecno navesti, da bi bilo treba v trajnostnih oblikah zaposlitve za ponovno 

vključitev upravičencev zagotoviti tudi celotno paleto možnosti za usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja v skladu z nacionalno zakonodajo in prihodnjo direktivo EU ter tako 

prispevati k enakosti spolov pri zaposlovanju in v zasebnem življenju.  

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Finančni prispevki iz ESPG bi 

morali biti prvenstveno usmerjeni k 

aktivnim ukrepom na trgu dela, katerih cilj 

je ponovna hitra vključitev upravičencev v 

trajnostno zaposlitev v njihovem prvotnem 

sektorju ali zunaj njega. Ukrepi bi morali 

odražati predvidene potrebe lokalnega in 

regionalnega trga dela. Kadarkoli je to 

ustrezno, bi bilo treba podpirati tudi 

mobilnost presežnih delavcev, da se jim 

pomaga najti novo zaposlitev drugje. 

Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 

razširjanju spretnosti, ki jih zahteva 

digitalna doba. Omejiti bi bilo treba 

vključevanje denarnih pomoči v usklajeni 

sveženj prilagojenih storitev. Podjetja bi 

lahko spodbujali k sodelovanju pri 

nacionalnem sofinanciranju ukrepov v 

okviru ESPG. 

(19) Finančni prispevki iz ESPG bi 

morali biti prvenstveno usmerjeni k 

aktivnim ukrepom na trgu dela, katerih cilj 

je ponovna hitra vključitev upravičencev v 

trajnostno zaposlitev v njihovem prvotnem 

sektorju ali zunaj njega. Ukrepi bi morali 

odražati predvidene potrebe lokalnega in 

regionalnega trga dela. Kadarkoli je to 

ustrezno, bi bilo treba podpirati tudi 

mobilnost presežnih delavcev, da se jim 

pomaga najti novo zaposlitev drugje. 

Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 

razširjanju spretnosti, ki jih zahteva 

digitalna doba, in po potrebi odpravljanju 

spolnih stereotipov pri zaposlovanju. 

Omejiti bi bilo treba vključevanje denarnih 

pomoči v usklajeni sveženj prilagojenih 

storitev. Podjetja bi lahko spodbujali k 

sodelovanju pri nacionalnem 

sofinanciranju ukrepov v okviru ESPG. 
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Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (19a) Pri izvajanju in oblikovanju 

usklajenega svežnja prilagojenih storitev, 

namenjenih za lažjo ponovno vključitev 

upravičencev, ki so prejemniki pomoči, bi 

morale države članice izkoristiti cilje 

digitalne agende in strategije za enotni 

digitalni trg in se bolj usmeriti vanje, da bi 

odpravile velike razlike med spoloma na 

področjih IKT ter naravoslovja, 

tehnologije, inženirstva in matematike, in 

sicer s spodbujanjem ponovnega 

usposabljanja in prekvalifikacije žensk za 

področja IKT ter naravoslovja, 

tehnologije, inženirstva in matematike. 

Poleg tega bi morale države članice pri 

izvajanju in oblikovanju usklajenega 

svežnja prilagojenih storitev poskrbeti za 

konec prevlade enega spola v panogah in 

sektorjih, za katere je ta običajna. 

Povečanje zastopanosti manj zastopanega 

spola v sektorjih, kot so finance, IKT ter 

naravoslovje, tehnologija, inženirstvo in 

matematika, bi prispevalo k zmanjševanju 

razlik v plačah in pokojninah med 

spoloma. 

Obrazložitev 

Dosedanje izkušnje pri izvajanju ESPG so pokazale, da se ženske običajno prekvalificirajo za 

delo v tradicionalno ženskih sektorjih z nižjimi plačami, s čimer se ohranja razlika med 

spoloma v plačah in pokojninah. 
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Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Države članice bi morale pri 

oblikovanju usklajenega svežnja ukrepov 

za aktivno politiko zaposlovanja biti 

posebej pozorne na prikrajšane 

upravičence, vključno z mlajšimi in 

starejšimi brezposelnimi ter osebami, 

izpostavljenimi tveganju revščine, saj 

imajo te skupine posebne težave pri 

ponovnem vključevanju na trg dela. Ne 

glede na navedeno pa bi bilo treba pri 

izvajanju ESPG spoštovati in spodbujati 

načeli enakosti spolov in nediskriminacije, 

ki spadata med temeljne vrednote Unije in 

sta zapisani v evropskem stebru socialnih 

pravic. 

(21) Države članice bi morale biti pri 

oblikovanju usklajenega svežnja ukrepov 

za aktivno politiko zaposlovanja posebej 

pozorne na prikrajšane upravičence, 

vključno z mlajšimi in starejšimi 

brezposelnimi ter osebami, izpostavljenimi 

tveganju revščine, ter upoštevati, da se je 

treba boriti proti diskriminaciji žensk pri 

zaposlovanju, saj imajo te skupine posebne 

težave pri ponovnem vključevanju na trg 

dela. Ne glede na navedeno pa bi bilo treba 

pri izvajanju ESPG spoštovati in spodbujati 

načeli enakosti spolov in nediskriminacije, 

ki spadata med temeljne vrednote Unije in 

sta zapisani v evropskem stebru socialnih 

pravic. Izvajanje ESPG bi moralo 

prispevati k spodbujanju trajnostnega 

zaposlovanja, ki zagotavlja enake 

možnosti, spoštuje načelo enakega plačila 

za delo enake vrednosti in podpira ukrepe 

za usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja, ki spodbujajo enakost spolov. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Države članice bi morale pri 

oblikovanju usklajenega svežnja ukrepov 

za aktivno politiko zaposlovanja biti 

posebej pozorne na prikrajšane 

upravičence, vključno z mlajšimi in 

starejšimi brezposelnimi ter osebami, 

izpostavljenimi tveganju revščine, saj 

imajo te skupine posebne težave pri 

ponovnem vključevanju na trg dela. Ne 

glede na navedeno pa bi bilo treba pri 

izvajanju ESPG spoštovati in spodbujati 

(21) Države članice bi morale pri 

oblikovanju usklajenega svežnja ukrepov 

za aktivno politiko zaposlovanja biti 

posebej pozorne na prikrajšane 

upravičence, vključno z mlajšimi in 

starejšimi brezposelnimi, invalidi, 

osebami, ki skrbijo za oskrbovane 

sorodnike, ter osebami, izpostavljenimi 

tveganju revščine, saj imajo te skupine 

posebne težave pri ponovnem vključevanju 

na trg dela. Ne glede na navedeno pa bi 
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načeli enakosti spolov in nediskriminacije, 

ki spadata med temeljne vrednote Unije in 

sta zapisani v evropskem stebru socialnih 

pravic. 

bilo treba pri izvajanju ESPG spoštovati in 

spodbujati načeli enakosti spolov in 

nediskriminacije, ki spadata med temeljne 

vrednote Unije in sta zapisani v evropskem 

stebru socialnih pravic. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (25a) Države članice bi morale v skladu 

z načelom enakosti zagotoviti učinkovit 

dostop do informacij o ESPG na vsem 

svojem ozemlju, vključno s podeželjem. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) Da se Evropskemu parlamentu 

omogoči politični nadzor, Komisiji pa 

stalno spremljanje rezultatov, pridobljenih 

s pomočjo iz ESPG, bi morale države 

članice pravočasno predložiti končno 

poročilo o izvajanju ESPG. 

(31) Da se Evropskemu parlamentu 

omogoči politični nadzor, Komisiji pa 

stalno spremljanje rezultatov, pridobljenih 

s pomočjo iz ESPG, bi morale države 

članice pravočasno predložiti končno 

poročilo o izvajanju ESPG, ki bi moralo 

biti skladno z jasnimi zahtevami glede 

spremljanja ter vsebovati nadaljnje 

spremljanje upravičencev in oceno učinka 

na enakost spolov. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 39 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(39) Glede na dejstvo, da digitalna 

preobrazba gospodarstva zahteva določeno 

raven digitalne kompetence delovne sile, bi 

(39) Glede na dejstvo, da digitalna 

preobrazba gospodarstva zahteva določeno 

raven digitalne kompetence delovne sile, bi 
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moralo biti razširjanje spretnosti, ki jih 

zahteva digitalna doba, obvezen 

horizontalni element vsakega ponujenega 

usklajenega svežnja prilagojenih storitev – 

moralo biti razširjanje spretnosti, ki jih 

zahteva digitalna doba, obvezen 

horizontalni element vsakega ponujenega 

usklajenega svežnja prilagojenih storitev in 

imeti za cilj večji delež žensk v poklicih na 

področjih naravoslovja, tehnologije, 

inženirstva in matematike – 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Specifičen cilj ESPG je pomoč v 

primerih nepričakovanih velikih 

prestrukturiranj, zlasti tistih, ki so jih 

povzročili izzivi v zvezi z globalizacijo, 

kot so spremembe v svetovnih trgovinskih 

tokovih, trgovinski spori, finančne ali 

gospodarske krize, prehod na nizkoogljično 

gospodarstvo ali posledice digitalizacije ali 

avtomatizacije. Še zlasti so pomembni 

ukrepi, ki so v pomoč najbolj prikrajšanim 

skupinam.  

2. Specifičen cilj ESPG je pomoč v 

primerih nepričakovanih velikih 

prestrukturiranj, zlasti tistih, ki so jih 

povzročili izzivi v zvezi z globalizacijo, 

kot so spremembe v svetovnih trgovinskih 

tokovih, trgovinski spori, finančne ali 

gospodarske krize, prehod na nizkoogljično 

gospodarstvo ali posledice digitalizacije ali 

avtomatizacije. Še zlasti so pomembni 

ukrepi, ki so v pomoč najbolj prikrajšanim 

skupinam, in spodbujanje enakosti spolov. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 4– odstavek 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) „načelo enakega obravnavanja 

moških in žensk“ pomeni, da na različnih 

stopnjah izvajanja finančnega prispevka 

ni niti posredne niti neposredne 

diskriminacije na podlagi spola, zlasti ne 

pri izbiranju ciljnih skupin ter pri 

opredeljevanju meril, kazalnikov in 

upravičencev; 

Obrazložitev 

Med opredelitve je treba dodati načelo enakega obravnavanja žensk in moških, da bi se 

okrepil vidik spola v tej uredbi. Poleg tega bi bilo treba izrecno omeniti posredno 
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diskriminacijo, saj pri izvajanju različnih programov običajno pride do te (nenamerne) 

diskriminacije. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 8– odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Finančni prispevek iz ESPG se lahko 

izplača za aktivne ukrepe na trgu dela, ki 

so del usklajenega svežnja prilagojenih 

storitev, namenjenih za lajšanje ponovne 

vključitve upravičencev, ki so prejemniki 

pomoči, predvsem najbolj prikrajšanih med 

presežnimi delavci, na trg dela ali v 

samozaposlitev. 

Finančni prispevek iz ESPG se lahko 

izplača za aktivne ukrepe na trgu dela, ki 

so del usklajenega svežnja prilagojenih 

storitev, namenjenih za lajšanje ponovne 

vključitve upravičencev, ki so prejemniki 

pomoči, predvsem žensk in najbolj 

prikrajšanih med presežnimi delavci, na trg 

dela ali v samozaposlitev. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 8– odstavek 1 – pododstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) usposabljanje in preusposabljanje 

po meri, vključno s spretnostmi na 

področju informacijske in komunikacijske 

tehnologije ter drugimi spretnostmi, 

potrebnimi v digitalni dobi, certificiranje 

pridobljenih izkušenj, pomoč pri iskanju 

zaposlitve, poklicno svetovanje, svetovalne 

storitve, mentorstvo, pomoč pri 

prezaposlovanju, spodbujanje podjetništva, 

pomoč za samozaposlitev, nova podjetja in 

delavske prevzeme ter dejavnosti 

sodelovanja; 

(a) usposabljanje in preusposabljanje 

po meri, vključno s spretnostmi na 

področju informacijske in komunikacijske 

tehnologije ter drugimi spretnostmi, 

potrebnimi v digitalni dobi, informacije o 

vseživljenjskem učenju, certificiranje 

pridobljenih izkušenj, pomoč pri iskanju 

zaposlitve, poklicno svetovanje, svetovalne 

storitve, mentorstvo, pomoč pri 

prezaposlovanju, spodbujanje podjetništva, 

pomoč za samozaposlitev, nova podjetja in 

delavske prevzeme ter dejavnosti 

sodelovanja. Te dejavnosti se izvajajo na 

podlagi načela enakega obravnavanja 

žensk in moških in posebej skrbijo, da 

ženske ostanejo aktivne na trgu dela; 
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Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 8– odstavek 1 – pododstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) usposabljanje in preusposabljanje 

po meri, vključno s spretnostmi na 

področju informacijske in komunikacijske 

tehnologije ter drugimi spretnostmi, 

potrebnimi v digitalni dobi, certificiranje 

pridobljenih izkušenj, pomoč pri iskanju 

zaposlitve, poklicno svetovanje, svetovalne 

storitve, mentorstvo, pomoč pri 

prezaposlovanju, spodbujanje podjetništva, 

pomoč za samozaposlitev, nova podjetja in 

delavske prevzeme ter dejavnosti 

sodelovanja; 

(a) usposabljanje in preusposabljanje 

po meri, vključno s spretnostmi na 

področju informacijske in komunikacijske 

tehnologije ter drugimi spretnostmi, 

potrebnimi v digitalni dobi, certificiranje 

pridobljenih izkušenj, pomoč pri iskanju 

zaposlitve, poklicno svetovanje, svetovalne 

storitve, mentorstvo, module za 

opolnomočenje, krepitev samozavesti in 

motiviranje žensk, pomoč pri 

prezaposlovanju, spodbujanje podjetništva, 

pomoč za samozaposlitev, nova podjetja in 

delavske prevzeme ter dejavnosti 

sodelovanja; 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) posebne časovno omejene ukrepe, 

kot so pomoči za iskanje zaposlitve, 

spodbude za zaposlovanje, namenjene 

delodajalcem, pomoči za mobilnost, 

pomoči ali dnevnice za usposabljanje, 

vključno s pomočmi za oskrbovalce. 

(b) posebne časovno omejene ukrepe, 

kot so pomoči za iskanje zaposlitve, 

spodbude za zaposlovanje, namenjene 

delodajalcem, pomoči za mobilnost, 

pomoči ali dnevnice za usposabljanje, 

vključno s pomočmi za usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja za 

zaposlene starše in oskrbovalce. 

Obrazložitev 

Obseg upravičencev je treba pojasniti, saj ustreza prihodnjemu zakonodajnemu aktu. Poleg 

tega v zakonodaji EU ni opredelitve oskrbovalca, zato bi utegnili biti zaposleni starši 

izpuščeni, če bi se določba nanašala samo na oskrbovalce. 
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Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

 Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) ukrepe za spodbujanje zlasti 

prikrajšanih delavcev, bolj izpostavljenih 

tveganju revščine ali starejših delavcev, 

da ostanejo na trgu dela ali se vrnejo 

nanj. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 18– odstavek 1 – pododstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Stroški ukrepov iz točke (b) ne smejo 

preseči 35 % skupnih stroškov usklajenega 

svežnja prilagojenih storitev, navedenih v 

tem odstavku. 

Stroški ukrepov iz točke (b) ne smejo 

preseči 50 % skupnih stroškov usklajenega 

svežnja prilagojenih storitev, navedenih v 

tem odstavku. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri zasnovi usklajenega svežnja 

prilagojenih storitev se predvidi prihodnje 

obete na trgu dela in potrebne spretnosti. 

Usklajeni sveženj je združljiv s prehodom 

na z viri gospodarno in trajnostno 

gospodarstvo ter se osredotoča tudi na 

širjenje spretnosti, ki jih zahteva digitalna 

industrijska doba, in upošteva 

povpraševanje na lokalnem trgu dela. 

Pri zasnovi usklajenega svežnja 

prilagojenih storitev se predvidi prihodnje 

in trajnostne obete na trgu dela in potrebne 

spretnosti. Usklajeni sveženj je združljiv s 

prehodom na z viri gospodarno in 

trajnostno gospodarstvo ter se osredotoča 

tudi na širjenje spretnosti, ki jih zahtevajo 

digitalni industrijski ter trajnostni zeleni 

sektorji in delovna mesta, ter upošteva 

povpraševanje na lokalnem trgu dela in 

potrebo, da se odpravijo razlike med 

spoloma v zaposlovanju. 
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Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 8– odstavek 1 – pododstavek 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Pri oblikovanju usklajenega svežnja 

prilagojenih storitev, namenjenih za 

lajšanje ponovne vključitve upravičencev, 

ki so prejemniki pomoči, na trg dela, si 

države članice prizadevajo za odpravo 

razlik med spoloma na področju 

informacijske in komunikacijske 

tehnologije, naravoslovja, matematike in 

tehnologije s spodbujanjem ponovnega 

usposabljanja in prekvalifikacije žensk za 

področja, kjer tradicionalno prevladujejo 

moški, kot so finance, IKT ter 

naravoslovje, tehnologija, inženirstvo in 

matematika. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija in države članice zagotovijo, da 

sta enakost moških in žensk ter 

upoštevanje vidika spola spodbujana na 

različnih stopnjah izvajanja finančnega 

prispevka iz ESPG ter njihov sestavni del. 

Komisija in države članice zagotovijo, da 

sta enakost moških in žensk ter 

upoštevanje vidika spola spodbujana na 

različnih stopnjah izvajanja finančnega 

prispevka iz ESPG ter njihov sestavni del, 

zlasti pri izbiri ciljnih skupin ter 

oblikovanju meril, kazalnikov in 

usklajenega svežnja prilagojenih storitev 

za upravičence. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija in države članice zagotovijo, da Komisija in države članice zagotovijo, da 
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sta enakost moških in žensk ter 

upoštevanje vidika spola spodbujana na 

različnih stopnjah izvajanja finančnega 

prispevka iz ESPG ter njihov sestavni del. 

sta enakost moških in žensk ter 

upoštevanje vidika spola spodbujana na 

vseh ustreznih stopnjah izvajanja 

finančnega prispevka iz ESPG ter njihov 

sestavni del. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 13– odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija izvaja dejavnosti širjenja 

informacija in komuniciranja o primerih 

ESPG in rezultatih na osnovi izkušenj, da 

bi izboljšala učinkovitost ESPG in 

zagotovila seznanjenost državljanov in 

delavcev v Uniji z ESPG. 

Komisija izvaja dejavnosti širjenja 

informacij in komuniciranja o primerih 

ESPG in rezultatih na osnovi izkušenj, da 

bi izboljšala učinkovitost ESPG in 

zagotovila seznanjenost državljanov in 

delavcev v Uniji z ESPG, tudi državljanov 

in delavcev na podeželju, ki težko 

dostopajo do informacij. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Najpozneje na koncu sedmega 

meseca po izteku obdobja, določenega v 

členu 15(3), zadevna država članica 

Komisiji predloži končno poročilo o 

izvajanju finančnega prispevka, vključno z: 

1. Najpozneje na koncu sedmega 

meseca po izteku obdobja, določenega v 

členu 15(3), zadevna država članica 

Komisiji predloži končno poročilo o 

izvajanju finančnega prispevka z javno 

dostopnimi podatki, razčlenjenimi po 

spolu, vključno z: 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) ločeno oceno učinka na enakost 
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spolov v primerih poročanja; 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija vsake štiri leta na svojo 

pobudo ter v tesnem sodelovanju z 

državami članicami izvede oceno finančnih 

prispevkov iz ESPG. 

1. Komisija vsake štiri leta na svojo 

pobudo ter v tesnem sodelovanju z 

državami članicami izvede oceno finančnih 

prispevkov iz ESPG, ki upošteva vidik 

spola. 
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