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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski socialni sklad plus (ESS+), ki bo del proračuna EU za obdobje 2021–2027, bo 
osrednji finančni instrument za krepitev socialne razsežnosti Evrope, saj bo v praksi udejanjal 
načela evropskega stebra socialnih pravic. 
Uredba o ESS+ neposredno povezuje cilje tega sklada z vsemi tremi poglavji stebra: 1. enake 
možnosti in dostop do trga dela (vključno s kakovostnimi in vključujočimi sistemi 
izobraževanja in usposabljanja), 2. pošteni delovni pogoji in 3. socialna zaščita in 
vključevanje.

ESS+ bo ostal osrednji instrument EU za vlaganje v politične in sistemske reforme za zvišanje 
ravni znanj in spretnosti, tudi na digitalnem področju, da bi bili ljudje pripravljeni za 
spremembe na trgu dela. 
Pripravljavka mnenja želi poudariti, da je predšolska vzgoja pomembna kot učinkovita 
naložba v vseživljenjsko učenje in kot način odpravljanja neenakosti že v zgodnji dobi. 
Opozoriti želi tudi na razkorak med spoloma na digitalnem področju in predlaga, da bi to na 
področju informacijsko-komunikacijske tehnologije ter v naravoslovju, tehniki, inženirstvu in 
matematiki rešili tako, da bi spodbujali preusposabljanje in prekvalifikacijo žensk in deklet ter 
starosti primerno izobraževanje na tem področju v nižjih razredih, tako da bi dekleta lahko 
razvijala svoje interese in nadarjenost na tem področju.

ESS+ bo podpiral ukrepanje Unije za zdravje, saj bo državam članicam pomagal posodobiti 
zdravstvene sisteme. 
Pripravljavka mnenja želi ob tem poudariti, da je pomembno ponovno vključiti na trg dela 
ljudi, ki so preboleli dolgotrajno bolezen, in ob tem upoštevati vidik spola.

Položaj žensk na trgu dela ostaja problematičen – zaposlenost žensk je v EU v povprečju 64-
odstotna, medtem ko je delež med moškimi 76-odstoten. Podatki kažejo, da je glavni razlog 
za neudejstvovanje žensk na trgu dela povezan s premalo možnostmi za učinkovito 
usklajevanje poklicnega dela in družinskih obveznosti1.

Da bi podprli dejavno zaposlovanje, ukrepali zoper razliko med spoloma v stopnji 
zaposlenosti in povečali zaposlenost žensk, je v poročilu poseben poudarek namenjen 
politikam za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in nadaljnjemu razvoju varstvene 
infrastrukture na ravni držav članic, v kar je zajeta tudi dolgotrajna oskrba starejših in 
invalidov.

Pri mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, je razlika med spoloma 
precejšnja. Leta 2017 v EU-28 petina (5%) mladih žensk med 20. in 34. letom ni bila 
zaposlena in se ni izobraževala ali usposabljala, medtem ko je bil ta delež med mladimi 
moškimi za 5 odstotnih točk nižji, torej 13,0 %2.

Ta razkorak med spoloma lahko pojasnimo z več dejavniki, med drugim:

                                               
1 Podatki generalnega direktorata Evropske komisije za pravosodje in potrošnike
2 Eurostat
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– z družbenimi normami ali pritiski, po katerih imajo ženske pomembnejšo vlogo v družini, 
moški pa na delovnem mestu;
– s poklicnim svetovanjem, ki morda utrjuje razlikovanje med spoloma in ženske usmerja v 
razmeroma ozek nabor poklicev;
– z vprašanji trga dela, na primer: delodajalci raje zaposlujejo mlade moške kot mlade ženske, 
mlade ženske imajo težave z vključevanjem, ko se vrnejo na delo po porodu, verjetneje je, da 
so na slabo plačanih ali negotovih delovnih mestih zaposlene mlade ženske.

Razkorak med spoloma je v različnih državah članicah različno velik.

Pripravljavka mnenja želi na te razmere izrecno opozoriti in poziva države članice k 
namenskemu ukrepanju in strukturnim reformam, s katerimi se bodo lotile tega problema, a 
pri tem upoštevale posebnosti obeh spolov. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah,

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) v skladu s členom 3 PEU si Unija 
pri vzpostavitvi notranjega trga prizadeva 
za visoko konkurenčno socialno tržno 
gospodarstvo s ciljem polne zaposlenosti 
in družbenega napredka, spodbuja 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo otrokovih pravic
ter se bori proti socialni izključenosti in 
diskriminaciji. V skladu s členom 9 PDEU 
Unija pri oblikovanju in izvajanju svojih 
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politik in dejavnosti upošteva zahteve, ki 
so med drugim povezane s spodbujanjem 
visoke stopnje zaposlenosti, 
zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, 
bojem proti socialni izključenosti, 
spodbujanjem visoke stopnje 
izobraževanja in usposabljanja ter 
varovanjem človekovega zdravja.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Komisija je v svojem sporočilu z 
dne 8. marca 2016 o evropskem stebru 
socialnih pravic (COM(2016)0127, 
Priloga I) opozorila, da je evropski trg
dela še vedno razdeljen po spolu, saj so 
ženske „v zaposlovanju še vedno 
zastopane premalo, toda preveč v delu s
krajšim delovnim časom in slabše 
plačanih sektorjih, njihova urna postavka 
pa je nižja tudi, kadar opravljajo 
enakovredno delo, čeprav so po izobrazbi 
presegle moške“. Evropski steber 
socialnih pravic določa obveznosti držav 
članic glede enakih možnosti, socialne 
zaščite, socialnega vključevanja in 
dostojnih delovnih pogojev na trgu dela. 
ESS+ bi si moral prizadevati za boj proti 
spolni segregaciji pri izobraževanju, 
usposabljanju in posledično pri 
zaposlovanju. Spolna segregacija je 
globoko zakoreninjena v sistemih 
izobraževanja in poklicih v vsej EU. Kaže 
se v različnih vzorcih udeležbe žensk in 
moških na trgu dela, v javnem in 
političnem življenju, pri neplačanem delu 
doma in negi ter pri izobraževalnih 
izbirah mladih žensk in moških. Kot taka 
se nanaša na prevladovanje enega spola 
na nekaterih področjih izobraževanja ali v 
nekaterih poklicih, kar omejuje življenjske 
izbire, izobraževalne in zaposlovalne 
možnosti, povzroča neenako plačilo, 



PE627.761v03-00 6/36 AD\1169076SL.docx

SL

nadalje krepi stereotipe o spolih in 
omejuje dostop do nekaterih delovnih 
mest, hkrati pa ohranja neenakost med 
spoloma v zasebnem in javnem življenju. 
Spolna segregacija poslabšuje zlasti 
možnosti žensk, pa tudi moških na trgu 
dela.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Na ravni Unije je evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik okvir, 
v katerem se določajo prednostne naloge 
nacionalnih reform in spremlja njihovo 
izvajanje. Države članice razvijejo lastne 
nacionalne večletne naložbene strategije, ki 
podpirajo navedene prednostne reforme. Te 
strategije bi bilo treba predložiti skupaj z 
letnimi nacionalnimi programi reform kot 
način predstavitve in usklajevanja 
prednostnih naložbenih projektov, ki se 
podpirajo z nacionalnim financiranjem 
in/ali financiranjem Unije. Namenjene bi 
morale biti tudi usklajeni uporabi 
financiranja Unije in čim večji dodani 
vrednosti finančne podpore, prejete zlasti 
iz programov, ki jih Unija podpira v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Kohezijskega sklada, Evropskega 
socialnega sklada plus, Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo ter Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
evropske stabilizacijske funkcije za 
naložbe in InvestEU, kakor je ustrezno.

(2) Na ravni Unije je evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik okvir, 
v katerem se določajo prednostne naloge 
nacionalnih reform in spremlja njihovo 
izvajanje. Države članice razvijejo lastne 
nacionalne večletne naložbene strategije, ki 
podpirajo navedene prednostne reforme. Te 
strategije bi bilo treba razviti v partnerstvu 
med nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi organi, vključiti vanje vidik 
spola ter jih predložiti skupaj z letnimi 
nacionalnimi programi reform kot način 
predstavitve in usklajevanja prednostnih 
naložbenih projektov, ki se podpirajo z 
nacionalnim financiranjem in/ali 
financiranjem Unije. Namenjene bi morale 
biti tudi usklajeni uporabi financiranja 
Unije in čim večji dodani vrednosti 
finančne podpore, prejete zlasti iz 
programov, ki jih Unija podpira v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Kohezijskega sklada, Evropskega 
socialnega sklada plus, Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo ter Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
evropske stabilizacijske funkcije za 
naložbe in InvestEU, kakor je ustrezno.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Obžaluje veliko, do 45-odstotno
zmanjšanje sredstev pri financiranju 
ekonomske in socialne kohezije v 
prihodnjem večletnem finančnem okviru 
za obdobje 2021–2027 in preusmeritev teh 
sredstev v druge prednostne naloge, zlasti 
v vojaškem in varnostnem sektorju;
opozarja, da je zaporedno zmanjšanje 
sredstev prispevalo k večanju razlik in 
neenakosti v EU, spodkopalo socialne 
rešitve in povečalo predvsem revščino, ki 
je v večji meri prizadela ženske; poziva k 
povečanju kohezijskih sredstev in s tem 
povezanim financiranjem, vključno z
ESS+;

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) Svet je 20. junija 2017 podprl odziv 
Unije na „agendo ZN za trajnostni razvoj 
do leta 2030“ – Trajnostna prihodnost 
Evrope. Poudaril je pomen uravnoteženega 
in celovitega uresničevanja trajnostnega 
razvoja v vseh treh razsežnostih 
(ekonomski, socialni in okoljski). 
Trajnostni razvoj je treba nujno vključiti v 
vsa področja notranjih in zunanjih politik 
Unije, EU pa si v politikah, ki jih 
uporablja, ambiciozno prizadeva 
obravnavati svetovne izzive. Svet je 
pozdravil sporočilo Komisije z naslovom 
„Novi ukrepi za trajnostno prihodnost 
Evrope“ z dne 22. novembra 2016 kot prvi 
korak pri vključevanju ciljev trajnostnega 
razvoja in uporabe trajnostnega razvoja kot 
ključnega vodilnega načela za vse politike 
Unije, vključno z njenimi instrumenti 
financiranja. ESS+ bi moral predvsem 
prispevati k izvajanju ciljev trajnostnega 
razvoja, in sicer s prepolovitvijo relativne 
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revščine in odpravo skrajnih oblik 
revščine (cilj 1); skrbjo za zdravje in 
dobro počutje (cilj 3), zagotavljanjem 
kakovostnega in vključujočega 
izobraževanja (cilj 4), spodbujanjem 
enakosti spolov (cilj 5), spodbujanjem 
trajne, vključujoče in trajnostne 
gospodarske rasti, polne in produktivne 
zaposlenosti in dostojnega dela za vse (cilj 
8), ter zmanjšanjem neenakosti (cilj 10), 
prispeva pa lahko tudi k zmanjševanju 
socialnih neenakosti, ki so v škodo 
predvsem ženskam.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Unija se spopada s strukturnimi 
izzivi, ki izhajajo iz gospodarske 
globalizacije, upravljanja migracijskih 
tokov in večje varnostne grožnje, prehoda 
na čisto energijo, tehnoloških sprememb in 
vedno starejše delovne sile ter vse večjega 
pomanjkanja spretnosti in delovne sile v 
nekaterih sektorjih in regijah, kar zadeva 
zlasti MSP. Unija bi morala biti ob 
upoštevanju spreminjajočih se razmer v 
svetu dela pripravljena na sedanje in 
prihodnje izzive, tako da vlaga v relevantne 
spretnosti, si prizadeva za bolj vključujočo 
rast ter izboljšuje zaposlitvene in socialne 
politike, tudi v smislu mobilnosti delovne 
sile.

(5) Unija se spopada s strukturnimi 
izzivi, ki izhajajo iz gospodarske 
globalizacije, upravljanja migracijskih 
tokov in večje varnostne grožnje, prehoda 
na čisto energijo, tehnoloških sprememb, 
neuravnotežene porazdelitve odgovornosti 
za oskrbo, demografskih izzivov in vedno 
starejše delovne sile ter vse večjega 
pomanjkanja spretnosti in delovne sile, ki 
ga občutijo zlasti MSP v nekaterih 
sektorjih in regijah, pa tudi premalo 
zaposlitvenih možnosti drugod, pri čemer
bi morala biti Unija ob upoštevanju 
spreminjajočih se razmer v svetu dela 
pripravljena na sedanje in prihodnje izzive, 
tako da vlaga v relevantne spretnosti, 
kakovostno in vključujoče izobraževanje 
in vseživljenjsko učenje, si prizadeva za 
bolj vključujočo rast in trge dela ter 
izboljšuje zaposlovanje, podjetništvo – tudi 
žensko podjetništvo – in socialne politike, 
tudi v smislu mobilnosti delovne sile ter se 
bori proti razlikam med spoloma in 
diskriminaciji žensk, tudi pri možnosti za 
zaposlovanje in porodniški dopust.
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Predlog spremembe 8

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 širše področje 
uporabe ESS+ je primerno določiti, da se 
cilji krepitve učinkovitosti vključujočih 
trgov dela, ki upoštevajo enakost spolov,
in spodbujanja dostopa do kakovostne 
zaposlitve z boljšo plačo in pogodbo za 
neomejen čas, povečevanja dostopnosti in 
kakovosti izobraževanja, usposabljanja in 
oskrbe ter spodbujanja socialnega 
vključevanja in zdravja ter izkoreninjanja
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.

Obrazložitev

Boljša plača, varstvo pri delu, ureditev dela in boljši pogoji pri zaposlovanju bistveni pogoji 
za krepitev ekonomskega položaja žensk ter zmanjševanje negotovosti in ranljivosti, katere 
žrtve so predvsem ženske.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) ESS+ bi moral spodbujati 
zaposlovanje z aktivnim ukrepanjem, ki 
omogoča (ponovno) vključevanje na trg
dela, predvsem za mlade, dolgotrajno 
brezposelne in neaktivne, ter s 
spodbujanjem samozaposlovanja in 
socialnega gospodarstva. ESS+ bi si moral 
prizadevati za izboljšanje delovanja trgov 
dela s podpiranjem posodabljanja institucij 
trgov dela, kot so javne službe za 

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

skupnosti ter osebe, ki se soočajo z več 
oblikami diskriminacije. ESS+ bi si moral 
prizadevati za izboljšanje delovanja trgov 
dela s podpiranjem posodabljanja institucij 
trgov dela ter njihove prožnosti za različne 
ciljne skupine, kot so javne službe za 
zaposlovanje, da bi se izboljšala njihova 
zmogljivost zagotavljanja okrepljenega 
ciljno usmerjenega in individualnega
svetovanja in orientacije med iskanjem 
zaposlitve in pri prehodu v zaposlitev ter 
da bi se omogočila mobilnost delavcev. 
ESS+ bi moral spodbujati udeležbo žensk 
na trajnih in kakovostnih delovnih mestih 
in žensko podjetništvo (s posebnim 
poudarkom na materah samohranilkah), 
in sicer z ukrepi, ki bi med drugim 
zagotovili spoštovanje načela enakega 
plačila za delo enake vrednosti za ženske 
in moške. ESS+ bi si moral prizadevati za
boljšo usklajenost poklicnega in zasebnega 
življenja ter dostopnost otroškega varstva
in storitev oskrbe v življenjskem ciklu za 
zaposlene starše in oskrbovalce, da bi 
olajšal njihovo udeležbo pri kakovostnih 
zaposlitvah in tako preprečeval revščino 
med delavci z obveznostmi oskrbe. ESS+ 
bi si moral prizadevati tudi za 
zagotavljanje zdravega in varnega
delovnega okolja, kjer ne bi prihajalo do 
nadlegovanja in nasilja prek spleta ali na 
fizičnem delovnem mestu, in ki bi bilo 
dobro prilagojeno, da bi se upoštevala 
tveganja za zdravje, povezana s 
spreminjajočimi se oblikami dela, in 
potrebe starajoče se delovne sile.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Države članice bi morale biti 
pripravljene pri upravljanju svojih 
proračunov zagotoviti sredstva za 
učinkovite ukrepe, s katerimi bi 
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preprečevali vse oblike neenakosti, tudi 
med spoloma, ocenjevati svoje operativne 
programe in povečati sredstva, kadar je to 
potrebno. Zadostno financiranje ukrepov
za preprečevanje neenakosti med spoloma 
je bistvenega pomena za izvajanje politik 
enakih možnosti.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) ESS+ bi moral zagotavljati podporo 
za povečanje kakovosti, dostopnosti in
nediskriminatornosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja, da se olajša 
pridobivanje ključnih kompetenc, zlasti 
glede digitalnih spretnosti, ki jih vsi 
posamezniki potrebujejo za osebno 
izpolnitev in razvoj, zaposlovanje, socialno 
vključenost in aktivno državljanstvo. ESS+ 
bi moral pomagati pri napredovanju v 
izobraževanju in usposabljanju ter prehodu 
v delo, podpirati vseživljenjsko učenje in 
zaposljivost ter prispevati k socialni 
koheziji, zmanjševanju horizontalne in 
vertikalne segregacije ter k družbenim in 
gospodarskim inovacijam s podpiranjem 
prenosljivih in trajnostnih pobud na teh 
področjih. To bi bilo mogoče doseči na 
primer z visokokakovostnim učenjem z 
delom in vajeništvi, vseživljenjsko 
orientacijo, predvidevanjem potreb po 
spretnostih v sodelovanju z industrijo, 
najsodobnejšim gradivom za usposabljanje, 
usposabljanjem izobraževalcev, podporo 
neformalnemu in priložnostnemu učenju,
vrednotenjem učnih izidov ter
priznavanjem kvalifikacij in preteklega 
učenja.
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Predlog spremembe 12

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 dostopa 
za vse, zlasti za prikrajšane skupine, pri 
tem pa bi bilo treba ustrezno upoštevati
vidik spola, 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.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Komisija in države članice 
zagotavljajo, da sta enakost spolov in 
vključevanje vidika spola zavezujoče 
načelo v vseh fazah načrtovanja 
programov – od določanja prednostnih 
nalog operativnih programov do 
izvajanja, spremljanja in ocenjevanja, ter 
da se podpirajo ključni ukrepi za 
vključevanje načela enakosti spolov.

Predlog spremembe 14
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) S sinergijami s Skladom za azil in 
migracije bi bilo treba zagotoviti, da lahko 
ESS+ vključuje in razširja enak dostop do 
visokokakovostnega, nesegregiranega in 
vključujočega izobraževanja in 
usposabljanja, pa tudi socialno 
vključevanje, vključevanje na trg dela in 
dostop do zdravstvenega varstva za 
državljane tretjih držav, pri čemer je treba 
posebno pozornost nameniti potrebam 
žensk in otrok.

Predlog spremembe 15

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 
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.

(16) ESS+ bi moral spodbujati prožne 
možnosti za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo za vse, zlasti glede 
digitalnih spretnosti in ključnih 
omogočitvenih tehnologij, da bi se 
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, obenem pa bi bilo treba odpraviti 
razkorak med spoloma v informacijsko-
komunikacijski tehnologiji in na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike, in sicer s spodbujanjem 
preusposabljanja in prekvalifikacije žensk 
in deklet, pa tudi s ciljno usmerjeno 
podporo za povečanje števila žensk na 
področju naravoslovja, tehnologije, 
inženirstva in matematike ter 
računalništva in inženirstva, s posebnim 
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ciljem povečati udeležbo žensk v sektorju 
informacijsko-komunikacijske tehnologije 
in digitalnem sektorju.

Predlog spremembe 16

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, pri 
čemer je treba še posebej poudariti 
preprečevanje feminizacije revščine. V ta 
namen bi bilo treba uporabiti vrsto politik, 
ki so namenjene najbolj prikrajšanim 
osebam, ne glede na njihovo starost, spol 
in geografsko lokacijo, vključno z otroki,
ženskami na podeželskih območjih,
marginaliziranimi skupnostmi, kot so 
Romi, revnimi zaposlenimi ter drugimi 
osebami, ki se na različne načine 
diskriminirajo. 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 oskrba, otroško varstvo in
predšolska vzgoja 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 17
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) ESS+ bi si moral prizadevati za 
odpravo revščine med starejšimi ženskami 
po vsej EU, pri čemer je treba upoštevati, 
da se zaradi razlik v pokojninah med 
spoloma, ki so trenutno 40-odstotne, 
močno povečuje tveganje, da se bo 
revščina med starejšimi ženskami še 
povečala, zlasti med tistimi, ki živijo brez 
partnerjev, zato bi moral ESS+ 
uresničevati zaveze iz sklepov Sveta iz leta 
2015 o enakih možnostih žensk in moških 
za prihodke: odpravljanje razlik v 
pokojninah med spoloma1a. Revščina med 
starejšimi ženskami se povečuje tudi 
zaradi zviševanja samoplačniških stroškov 
zdravstvene oskrbe in zdravil, ki jih 
morajo nositi starejši bolniki, zlasti 
ženske, ki so zaradi daljše življenjske dobe 
večji del svojega življenja bolne kot moški.

_________________

1a

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9302-2015-INIT/sl/pdf. 

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Vse države članice so ratificirale 
Konvencijo OZN o otrokovih pravicah, ki 
je standard za spodbujanje in varstvo 
otrokovih pravic. Spodbujanje otrokovih 
pravic je jasno določen cilj politik Unije, 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah pa zahteva, da je treba pri vseh 
ukrepih Unije upoštevati predvsem koristi 
otroka. ESS+ bi moral podpirati ukrepe za 
spodbujanje učinkovitega posredovanja, 
ki bi prispevalo k udejanjanju otrokovih 
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pravic.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(23) Glede na vztrajno visoke stopnje 
brezposelnosti in neaktivnosti mladih v 
vrsti držav članic in regij, in sicer zlasti 
mladih, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, bi morale 
navedene države članice še naprej vlagati 
zadostna sredstva iz sklopa ESS+ v okviru 
deljenega upravljanja v ukrepe, ki 
spodbujajo zaposlovanje mladih, kar 
zajema izvajanje programov jamstva za 
mlade. Posebno pozornost bi bilo treba pri 
tem nameniti temu, da je pri deležu 
mladih, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, razlika med 
spoloma precejšnja. Leta 2017 v EU-28 
petina (21,5 %) mladih žensk med 20. in 
34. letom ni bila zaposlena in se ni 
izobraževala ali usposabljala, medtem ko 
je bil ta delež med mladimi moškimi za 8,5 
odstotne točke nižji, torej 13,0 %1a. Na 
podlagi ukrepov, v programskem obdobju 
2014–2020 podprtih v okviru pobude za 
zaposlovanje mladih s poudarkom na 
posameznikih, bi morale države članice še 
naprej spodbujati poti ponovnega 
vključevanja v zaposlitev in izobraževanje 
ter zadevne ukrepe za doseganje mladih, 
pri čemer bi morale po potrebi dajati 
prednost dolgotrajno brezposelnim, 
neaktivnim in prikrajšanim mladim, tudi 
prek mladinskega dela. Države članice bi 
morale vlagati tudi v ukrepe za lažji prehod 
iz izobraževanja v zaposlitev ter 
reformiranje in prilagajanje služb za 
zaposlovanje z namenom zagotavljanja 
prilagojene podpore mladim. Zadevne 
države članice bi torej morale dodeliti vsaj 
10 % nacionalnih sredstev iz sklopa ESS+ 
v okviru deljenega upravljanja za podporo 
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zaposljivosti mladih.

_______________

1a Eurostat

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Učinkovito in uspešno izvajanje 
ukrepov, ki se podpirajo iz ESS+, je 
odvisno od dobrega upravljanja in 
partnerstva med vsemi akterji na zadevnih 
teritorialnih ravneh ter družbeno-
gospodarskimi akterji, zlasti socialnimi 
partnerji in civilno družbo. Zato je 
bistveno, da države članice socialne 
partnerje in civilno družbo spodbujajo k 
sodelovanju pri izvajanju ESS+ v okviru 
deljenega upravljanja.

(26) Učinkovito in uspešno izvajanje 
ukrepov, ki se podpirajo iz ESS+, je 
odvisno od dobrega upravljanja in 
partnerstva med vsemi akterji na zadevnih 
teritorialnih ravneh ter družbeno-
gospodarskimi akterji, zlasti regionalnimi 
in lokalnimi organi, socialnimi partnerji in 
civilno družbo, s posebnim poudarkom na 
nevladnih organizacijah, ki nudijo storitve 
na področju zaposlovanja, oskrbe, 
izobraževanja, socialnih storitev ter 
delujejo proti diskriminaciji in/ali 
zagovarjajo človekove pravice. Zato je 
bistveno, da države članice zagotovijo 
polno sodelovanje regionalnih in lokalnih 
organov, socialnih partnerjev in civilne 
družbe pri strateškem upravljanju ESS+ v 
okviru deljenega upravljanja, in sicer od 
zasnove prednostnih nalog operativnih 
programov do izvajanja, spremljanja in 
ocenjevanja rezultatov in učinkov. Poleg 
tega je zaradi zagotavljanja 
nediskriminacije in enakih možnosti 
nadvse pomembno, da so v vseh fazah 
vključeni tudi organi za enakost in 
nacionalne institucije za človekove 
pravice.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(28) V skladu z Listino Evropske unije 
o temeljnih pravicah bi morale države 
članice in Komisija 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 izobraževanja in
udeležbe na trgu dela, zaposlitvenih 
pogojev in kariernega napredovanja ter 
ekonomske neodvisnosti žensk, 
izobraževanja in nadgrajevanja veščin ter 
ponovnega vključevanja žrtev nasilja 
ženskega spola v družbo in na trg dela.
Sinergije in skladnost politik s 
programom za pravice in vrednote bi 
morale zagotoviti vključevanje in 
razširjanje ukrepov ESS+. Države članice 
in Komisija bi morale tudi zagotavljati, da 
ESS+ spodbuja enake možnosti za vse brez
diskriminacije na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti
v skladu s členom 10 PDEU ter spodbuja 
enakopravno vključenost invalidov v 
družbo in prispeva k uresničevanju 
Konvencije Združenih narodov o pravicah 
invalidov tudi v zvezi z izobraževanjem, 
delom, zaposlitvijo in dostopnostjo. 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 in 
presečno diskriminacijo. ESS+ ne bi smel 
podpirati nobenih ukrepov, ki prispevajo k 
segregaciji ali socialni izključenosti ali 
reproduciranju stereotipov o spolih. 
Uredba (EU) št. [prihodnja uredba o 
skupnih določbah] določa, da se pravila o 
upravičenosti izdatkov določijo na 
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nacionalni ravni, razen nekaterih izjem, za 
katere bi bilo treba določiti posebne 
določbe v zvezi s sklopom za socialno 
kohezijo in socialne pravice.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) V skladu z zavezo EU o 
vključevanju načela enakosti spolov, ki je 
izražena v Pogodbi o delovanju Evropske 
unije, države članice in Komisija 
zagotovijo, da se pri izvajanju ESS+
pripravlja proračun, ki upošteva vidik 
spola kot strategijo, ki se razvije in 
uporablja v vseh programih in ukrepih ter 
uskladi s tehnično zmogljivostjo za 
vključevanje enakosti spolov.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28b) Države članice in Komisija bi 
morale zagotoviti, da bo ESS+ okrepil 
zagotavljanje varstvenih storitev, torej 
otroškega varstva, oskrbe starejših oseb in 
invalidov, ki potrebujejo dolgotrajno 
oskrbo. Zagotavljanje teh storitev ni 
pomembno samo z vidika udeležbe žensk 
na trgu dela, temveč je bistveno tudi za 
razvoj otrok. Predšolska vzgoja in varstvo 
imata številne kratkoročne in dolgoročne 
koristi za posameznike in družbo, tudi za 
ljudi iz družbeno in ekonomsko 
prikrajšanih okolij, ljudi s posebnimi 
učnimi potrebami in invalide. To je tudi 
učinkovita naložba, ki položi temelje za 
vseživljenjsko učenje in že od zgodnjih let 
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pomaga odpravljati neenakost.

Predlog spremembe 24

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 razčlenjeni po 
spolu in na voljo v registrih, organom 
upravljanja omogočiti zbiranje podatkov iz 
registrov.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Ker ciljev te uredbe, namreč 
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, ter 
ukrepov pod sklopoma za zaposlovanje in 
socialne inovacije ter zdravje države 
članice ne morejo zadovoljivo doseči, 
temveč se lažje dosežejo na ravni Unije, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenih ciljev.

(51) Ker ciljev te uredbe, namreč 
krepitve učinkovitosti trgov dela in 
spodbujanja dostopa do kakovostne 
zaposlitve, povečevanja dostopnosti in 
kakovosti izobraževanja, usposabljanja in
oskrbe, spodbujanja socialnega 
vključevanja, enakih možnosti in zdravja 
ter zmanjševanja revščine, ter ukrepov pod 
sklopoma za zaposlovanje in socialne 
inovacije ter zdravje države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči, temveč se lažje 
dosežejo na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „osnovna materialna pomoč“ 
pomeni blago, ki zadovoljuje osnovne 
potrebe osebe za dostojno življenje, kot so 
oblačila, higienski pripomočki in šolske 
potrebščine;

(3) „osnovna materialna pomoč“ 
pomeni blago, ki zadovoljuje osnovne 
potrebe osebe za dostojno življenje, kot so 
oblačila, higienski pripomočki, vključno s 
higienskimi izdelki in izdelki za osebno 
nego za ženske, in šolske potrebščine;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj ESS+ je države članice podpirati pri 
zagotavljanju visokih stopenj zaposlenosti, 
pravične socialne zaščite ter usposobljene 
in odporne delovne sile, pripravljene na 

Cilj ESS+ je države članice podpirati pri 
zagotavljanju visokih stopenj zaposlenosti
z zmanjšanjem vrzeli v stopnji 
zaposlenosti po spolu, pravične socialne 
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prihodnji svet dela, v skladu z načeli 
evropskega stebra socialnih pravic, ki so ga 
Evropski parlament, Svet in Komisija 
razglasili 17. novembra 2017.

zaščite, usposobljene in odporne delovne 
sile, pripravljene na prihodnji svet dela, in 
enakih možnosti za vse, v skladu z načeli 
evropskega stebra socialnih pravic, ki so ga 
Evropski parlament, Svet in Komisija 
razglasili 17. novembra 2017. Cilj ESS + 
je tudi prispevati k izpolnjevanju zaveze 
Unije in njenih držav članic, da bodo 
dosegle cilje trajnostnega razvoja. ESS+ 
podpira in dopolnjuje politike držav članic 
ter povečuje njihovo vrednost, da se 
zagotovijo enakost spolov, enake 
možnosti, dostop do trga dela, pravični 
delovni pogoji, nediskriminacija, socialna 
zaščita za vse in vključevanje ter dostop do 
osnovnih storitev, kot tudi visoka raven 
varovanja zdravja ljudi.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) izboljšanje dostopa do kakovostne
zaposlitve za vse iskalce zaposlitve, zlasti 
mlade, ženske, starše samohranilce,
dolgotrajno brezposelne ter ekonomsko
neaktivne osebe, invalide ali osebe s 
kroničnimi boleznimi, ljudi iz 
marginaliziranih skupnosti in tiste, ki se 
soočajo z različnimi oblikami 
diskriminacije, spodbujanje podjetništva in 
socialnega gospodarstva;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) posodabljanje institucij in služb 
trga dela za oceno in predvidevanje potreb 
po spretnostih ter zagotavljanje pravočasne 
in prilagojene pomoči in podpore pri 

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

usklajevanju ponudbe in povpraševanja, 
prehodov v vseh življenjskih obdobjih in 
mobilnosti na trgu dela;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) spodbujanje udeležbe žensk na trgu 
dela, boljše usklajenosti poklicnega in 
zasebnega življenja, vključno z dostopom 
do otroškega varstva, zdravega in dobro 
prilagojenega delovnega okolja, ki
odpravlja tveganja za zdravje, prilagajanja 
delavcev, podjetij in podjetnikov na 
spremembe ter aktivnega in zdravega 
staranja;

(iii) spodbujanje enakosti spolov na 
vseh področjih z zagotavljanjem 
ekonomske neodvisnosti žensk in njihove
udeležbe na trgu dela, podjetništva in 
visokokakovostnega zaposlovanja z 
ukrepi, katerih namen je med drugim 
upoštevati načelo enakega plačila za 
enako delo in delo enake vrednosti za 
ženske in moške ter spodbujati boljšo 
usklajenost poklicnega in zasebnega 
življenja ter dostop do cenovno ugodnega,
vključujočega in nesegregiranega
otroškega varstva in storitev oskrbe za 
določeno življenjsko obdobje (tudi 
dolgoročne oskrbe starejših oseb,
invalidov in/ali oseb s kroničnimi 
boleznimi) za zaposlene starše in 
oskrbovalce, da se izboljša njihova 
udeležba pri kakovostni zaposlitvi in
odpravlja revščina med delavci z 
obveznostmi oskrbe;

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) spodbujanje zdravega in dobro 
prilagojenega delovnega okolja, ki 
odpravlja tveganja za zdravje, spolno 
nadlegovanje in zlorabe na delovnem
mestu, in obravnava prilagajanje 
delavcev, podjetij in podjetnikov na 
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spremembe ter aktivno in zdravo staranje;

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(iv) povečanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja ter njihove relevantnosti za 
potrebe trgov dela, da se podpre 
pridobivanje ključnih kompetenc, vključno 
z digitalnimi spretnostmi, ob ustreznem 
upoštevanju digitalnega razkoraka med 
spoloma;

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) spodbujanje enakopravnega 
dostopa do kakovostnega in vključujočega 
izobraževanja in usposabljanja ter 
dokončanja takega 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 olajševanjem učne 
mobilnosti za vse;

(v) vlaganje v razvoj otrok in
spodbujanje enakopravnega dostopa do 
kakovostnega, cenovno dostopnega, 
nesegregiranega 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 
olajševanjem učne mobilnosti za vse;

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka v a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(va) spodbujanje starosti primernega
izobraževanja s področja informacijsko-
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komunikacijske tehnologije že na začetku 
šolanja, pri čemer je treba nameniti 
poseben poudarek spodbujanju deklet k 
razvijanju interesov in nadarjenosti na 
digitalnem področju ter pri dekletih že 
zgodaj širiti zanimanje za področja 
naravoslovja, tehnike, inženirstva in 
matematike;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka ix

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ix) krepitev enakopravnega in 
pravočasnega dostopa do kakovostnih, 
vzdržnih in cenovno ugodnih storitev; 
posodabljanje sistemov socialne zaščite, 
vključno s spodbujanjem dostopa do 
socialne zaščite; izboljšanje dostopnosti, 
učinkovitosti in odpornosti zdravstvenih 
sistemov in storitev dolgotrajne oskrbe;

(ix) krepitev enakopravnega in 
pravočasnega dostopa do kakovostnih, 
vzdržnih in cenovno ugodnih storitev; 
posodabljanje sistemov socialne zaščite, 
vključno s spodbujanjem dostopa do 
socialne zaščite; izboljšanje dostopnosti, 
učinkovitosti in odpornosti zdravstvenih 
sistemov in storitev dolgotrajne oskrbe, 
zlasti z utrditvijo in razširitvijo 
brezplačnih in univerzalnih storitev 
vključno z deinstitucionalizacijo javnih 
zdravstvenih storitev;
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Obrazložitev

Ženske so še posebej ranljive zaradi neenakega dostopa do zdravstvenega varstva. Tega je 
mogoče zagotoviti le z brezplačno in univerzalno javno storitvijo. 

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka x

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(x) spodbujanje socialnega 
vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju 
revščine ali socialne izključenosti, vključno 
z najbolj ogroženimi osebami, invalidi in
osebami s kroničnimi boleznimi, ljudmi iz 
marginaliziranih skupnosti, otroki in 
starejšimi, predvsem starejšimi ženskami;

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. pametnejše Evrope z razvojem 
spretnosti za pametno specializacijo in 
spretnosti za ključne omogočitvene 
tehnologije, industrijsko tranzicijo, 
sektorskim sodelovanjem na področju 
spretnosti in podjetništva s posebnim 
poudarkom na podjetništvu žensk, 
usposabljanjem raziskovalcev, dejavnostmi 
mreženja in partnerstvi med 
visokošolskimi institucijami, institucijami 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
raziskovalnimi in tehnološkimi središči ter 
podjetji in grozdi, podporo mikro, malim in 
srednjim podjetjem ter socialnemu 
gospodarstvu;

Predlog spremembe 40
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Predlog uredbe
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Enakost spolov in enake možnosti ter
nediskriminacija

Enakost spolov, enake možnosti in
nediskriminacija

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri vsem programih, ki se izvajajo v 
sklopu ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja, ter operacijah, ki se podpirajo 
iz sklopov za zaposlovanje in socialne 
inovacije ter zdravje, se zagotavlja enakost
spolov na vseh stopnjah priprave, izvajanja, 
spremljanja in ocenjevanja programov. Pri 
tem se spodbujajo tudi enake možnosti za 
vse brez diskriminacije na podlagi spola, 
rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti na vseh stopnjah priprave, 
izvajanja, spremljanja in ocenjevanja.

1. Pri vseh programih, ki se izvajajo v 
sklopu ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja, ter operacijah, ki se podpirajo 
iz sklopov za zaposlovanje in socialne 
inovacije ter zdravje, se zagotavlja enakost
vseh na vseh stopnjah priprave, izvajanja, 
spremljanja in ocenjevanja programov. Ti 
programi in operacija podpirajo 
usmerjene ukrepe, katerih cilj je povečati 
udeležbo in napredek žensk pri
zaposlovanju, pri tem spoštovati načelo 
enake plače za enako ali enakovredno 
delo med ženskami in moškimi, 
odpravljati stereotipe in spolno 
segregacijo pri izobraževanju, 
usposabljanju in na trgu dela, spodbujati 
usklajenost poklicnega in zasebnega 
življenja za vse z uravnoteženo 
porazdelitvijo obveznosti oskrbe ter 
preprečevati feminizacijo revščine v 
okviru obveznosti vključevanja načela 
enakosti spolov, ki bi ustrezalo tehnični 
zmogljivosti za njegovo izvajanje. Pri tem
se v skladu s členom 10 PDEU spodbujajo 
tudi enake možnosti in dostopnost za vse 
brez diskriminacije na podlagi spola, rase 
ali narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti na vseh stopnjah priprave, 
izvajanja, spremljanja, ocenjevanja, 
podpirajo pa se tudi posebni ukrepi za 
odpravo vseh oblik diskriminacije, 
izboljšanje dostopnosti za invalide in
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osebe, ki se soočajo z različnimi oblikami 
diskriminacije, s tem pa povečuje socialna 
vključenost in zmanjšujejo neenakosti. Za 
programe se bodo v te namene sprejela 
orodja, kot je presoja vpliva z vidika spola. 
Vsi sestavni deli spremljanja in 
vrednotenja bodo vključevali kazalnike za 
spremljanje vpliva na enakost spolov in 
zbiranje podatkov, razčlenjenih po spolu. 
Države članice vključijo vidik spola v vse 
faze načrtovanja programov, in to vse od 
opredelitve prednostnih nalog v 
operativnih programih do izvedbe, 
spremljanja in ocenjevanja, obenem pa 
povečajo svoje zaveze glede upoštevanja 
vidika spola pri pripravi proračuna, in 
sicer z določitvijo izrecnih ciljev z 
ustrezno dodelitvijo proračunskih 
sredstev.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice, katerih stopnja 
mladih v starosti od 15 do 29 let, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, na podlagi podatkov 
Eurostata v letu 2019 presega povprečje 
Unije, dodelijo vsaj 10 % svojih sredstev 
ESS+ v okviru deljenega upravljanja za 
obdobje 2021–2025 za ciljno umerjene 
ukrepe in strukturne reforme, ki podpirajo 
zaposlovanje mladih in prehod iz 
izobraževanja v zaposlitev, poti ponovnega 
vključevanja v izobraževanje ali 
usposabljanje ter izobraževanje druge 
priložnosti, zlasti pri izvajanju programov 
jamstva za mlade.

5. Države članice, katerih stopnja
mladih v starosti od 15 do 29 let, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, na podlagi podatkov 
Eurostata v letu 2019 presega povprečje 
Unije, dodelijo vsaj 10 % svojih sredstev 
ESS+ v okviru deljenega upravljanja za 
obdobje 2021–2025 za ciljno umerjene 
ukrepe in strukturne reforme, ki podpirajo 
zaposlovanje mladih in prehod iz 
izobraževanja v zaposlitev, poti ponovnega 
vključevanja v izobraževanje ali 
usposabljanje ter izobraževanje druge 
priložnosti, zlasti pri izvajanju programov 
jamstva za mlade s posebnim poudarkom 
na odpravljanju razlik med spoloma pri 
mladih, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo.

Predlog spremembe 43
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Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 a

Vlaganje v otroke

Sredstva iz člena 7(5)(a) se načrtujejo v 
okviru namenske prednostne naloge ali 
programa.

Države članice zagotovijo, da je znesek 
sredstev, namenjenih otrokom, načrtovan 
v okviru točk (iii) do (v) in/ali (ix) člena 
4(1), v skladu s priporočilom Evropske 
komisije o vlaganju v otroke.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 lahko 
uporabljajo tudi kazalnike za posamezne 
programe. Kadar je mogoče, se kazalniki 
zasnujejo tako, da upoštevajo različnost 
spolov.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Kadar se zbirajo podatki, se 
razčlenijo po spolu.
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Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 38 za spremembo kazalnikov v 
Prilogi I, kadar bi bilo to potrebno za 
zagotovitev učinkovitega ocenjevanja 
napredka pri izvajanju programov.

6. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 38 za spremembo kazalnikov v 
Prilogi I, kadar bi bilo to potrebno za 
zagotovitev učinkovitega ocenjevanja 
napredka pri izvajanju programov, kar 
vključuje oceno učinka na enakost spolov 
za spremljanje izvajanja programov ESS+ 
ob upoštevanju enakosti spolov.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija in države članice 
zagotovijo, da pomoč, zagotovljena v 
okviru podpore iz ESS+ za odpravljanje 
materialne prikrajšanosti, spoštuje 
dostojanstvo in preprečuje stigmatizacijo 
najbolj ogroženih oseb.

3. Komisija in države članice 
zagotovijo, da pomoč, zagotovljena v 
okviru podpore iz ESS+ za odpravljanje 
materialne prikrajšanosti, spoštuje 
dostojanstvo in preprečuje stigmatizacijo 
najbolj ogroženih oseb. Pri oblikovanju te 
pomoči se upošteva enakost spolov, da bi 
se čim bolje upoštevale posebne potrebe 
žensk, otrok in prikrajšanih oseb.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 23 –odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) oblikovati ukrepe za boj zoper vrzel 
v stopnji zaposlenosti po spolu in za 
povečanje stopnje zaposlenosti med 
ženskami s politikami za usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja ter za 
nadaljnji razvoj varstvene infrastrukture 
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na ravni držav članic;

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) delodajalcem in iskalcem zaposlitve 
zagotavljati posebne podporne storitve za 
razvoj povezanih evropskih trgov dela, ki 
segajo od priprave pred zaposlitvijo do 
pomoči po zaposlitvi, da bi se zapolnila 
prosta delovna mesta v nekaterih sektorjih, 
poklicih, državah, obmejnih regijah ali za 
nekatere skupine (npr. ranljive osebe);

d) delodajalcem in iskalcem zaposlitve 
zagotavljati posebne podporne storitve za 
razvoj povezanih evropskih trgov dela, ki 
segajo od priprave pred zaposlitvijo do 
pomoči po zaposlitvi, da bi se zapolnila 
prosta delovna mesta v nekaterih sektorjih, 
poklicih, državah, obmejnih regijah ali za 
nekatere skupine (npr. ranljive osebe, 
ljudje, ki so preboleli dolgotrajno 
bolezen);

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 –točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

h) zagotavljati smernice za razvoj 
socialne infrastrukture (vključno s 
stanovanji, otroškim varstvom, 
izobraževanjem in usposabljanjem, 
zdravstvom in dolgotrajno oskrbo) za 
izvajanje evropskega stebra socialnih 
pravic;

h) zagotavljati smernice za razvoj 
socialne infrastrukture ob ustreznem 
upoštevanju vidika spola, udeležbe žensk 
na trgu dela in potreb končnih 
uporabnikov (vključno s stanovanji, 
otroškim varstvom, izobraževanjem in 
usposabljanjem, zdravstvom in dolgotrajno 
oskrbo za starejše osebe, invalide in/ali 
osebe s kroničnimi boleznimi) za izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic;

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) podpirati ponovno vključevanje ljudi, 
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ki so preboleli dolgotrajno bolezen, na trg 
dela, ob ustreznem upoštevanju enakosti 
spolov in načela nediskriminacije;

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Določijo se kazalniki za 
spremljanje izvajanja in napredka sklopov 
pri doseganju specifičnih ciljev iz člena 4 
ter operativnih ciljev iz členov 23 in 26.

1. Določijo se kazalniki za 
spremljanje izvajanja in napredka sklopov 
pri doseganju specifičnih ciljev iz člena 4 
ter operativnih ciljev iz členov 23 in 26, po 
možnosti tako, da se upošteva različnost 
spolov.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 38 za dopolnitev ali spremembo 
kazalnikov v Prilogi III, kadar bi bilo to 
potrebno za zagotovitev učinkovitega 
ocenjevanja napredka pri izvajanju 
sklopov.

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 38 za dopolnitev ali spremembo 
kazalnikov v Prilogi III, kadar bi bilo to 
potrebno za zagotovitev učinkovitega 
ocenjevanja napredka pri izvajanju 
sklopov. Pri dopolnjevanju in 
spreminjanju kazalnikov ustrezno 
upošteva vidik spola, tako da kazalniki po 
možnosti odražajo razlike na podlagi 
spola.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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3a. Komisija za namene rednega 
spremljanja sklopov in morebitnih 
prilagoditev, potrebnih za njihovo politiko 
in prednostne naloge financiranja, 
pripravi prvo kvalitativno in kvantitativno 
poročilo o spremljanju, ki zajema prvo 
leto, in zatem tri poročila, ki zajemajo 
zaporedna dvoletna obdobja, ter ta 
poročila 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
spolov in vključevanje tega načela ter 
kako se je obravnavalo vprašanje 
nediskriminacije, vključno z vprašanji 
dostopnosti. Da bi povečali preglednost 
sklopov, se poročila objavijo.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V odboru ESS+ se zagotovi 
uravnotežena zastopanost spolov in 
ustrezna zastopanost manjšin ter drugih 
marginaliziranih skupin.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga Ia

Skupni kazalniki za podporo iz ESS + za 
spodbujanje socialnega vključevanja 
ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna 
izključenost

Vse zbrane osebne podatke je treba 
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razčleniti po spolu (ženski, moški, 
nebinarni). Če rezultati niso relevantni, 
podatkov, ki so na voljo, ni treba preučiti 
in posredovati. Zagotavljanje teh podatkov 
je prostovoljno, in če se ne zagotovijo, to 
udeleženca ali izvajalca dejavnosti ali 
ukrepa ne postavi v neugoden položaj.

– prikrajšana skupina, ki ji pripada 
udeleženec;

– udeleženci, mlajši od 18 let;

– udeleženci, mlajši od 30 let;

– udeleženci, starejši od 54 let;
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