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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski socialni sklad je glavni instrument Evropske unije za podpiranje visokokakovostnih 
delovnih mest in pravičnejše zaposlitvene možnosti za vse državljane. Deluje z vlaganjem v 
človeški kapital Evrope – njene delavce, mlade in vse iskalce zaposlitve.

Evropska komisija je 29. maja 2018 sprejela predlog o novem socialnem skladu (ESS+), ki bi 
obstoječi Evropski socialni sklad združil s pobudo za zaposlovanje mladih, Skladom za 
evropsko pomoč najbolj ogroženim, Programom Evropske Unije za zaposlovanje in socialne 
inovacije in evropskim programom zdravja. ESF+ je eden od številnih strukturnih skladov, ki 
sestavljajo evropske strukturne in investicijske sklade.

Pripravljavka mnenja podpira predlog, da bi moral ESS+ še naprej podpirati ustvarjanje novih 
in visokokakovostnih delovnih mest ter spodbujati socialno vključevanje, zlasti ogroženih 
skupin, kot so mladi, dolgotrajno brezposelni in invalidi.

Pripravljavka mnenja pozdravlja določbo, da bi socialnemu vključevanju namenili 25 % 
sredstev, boju proti pomanjkanju materialnih dobrin dva odstotka, 10 % pa zaposlovanju 
mladih v državah z visoko stopnjo tistih, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali 
usposabljajo. Priznava pomen teh specifičnih ukrepov, vendar tudi poudarja, da tradicionalni 
cilji Evropskega socialnega sklada – podpiranje aktivnega zaposlovanja, izobraževanja in 
usposabljanja, zlasti z aktivnimi politikami trga dela – niso nič manj pomembni in bi morali 
biti tudi v naslednjem ESS+ ključnega pomena. 

Pripravljavka mnenja priznava pomen razvoja znanj in spretnosti za pametno specializacijo s 
pomočjo modelov vseživljenjskega učenja in usposabljanja, ki so namenjeni zlasti mladim, ki 
niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali usposabljajo, pa tudi učiteljem, predavateljem, 
mentorjem, inštruktorjem ter podjetnikom in raziskovalcem.

Meni, da je treba v zakonodajnem besedilu bolje priznati jasno vlogo, ki jo imajo regije kot 
upravičenke in organ upravljanja, da bi bili cilji iz predloga učinkovitejši, usklajenost ESS+ in 
širše kohezijske in regionalne politike ter njenih finančnih instrumentov pa boljša.

Pripravljavka mnenja pozdravlja namero Komisije, da poenostavi regulativni okvir, in meni, 
da so sinergije in usklajevanje med ESS+ in drugimi strukturnimi skladi (zlasti Evropskim 
skladom za regionalni razvoj in Kohezijskim skladom) pomemben dejavnik, ki prispeva k 
večji učinkovitosti in uspešnosti pri izpolnjevanju ciljev ESS+.

V predlogu Komisije je vzpostavljena povezava med evropskim semestrom, priporočili za 
posamezne države in naložbami iz ESS+. Pripravljavka mnenja priznava, da so evropski 
semester in priporočila za posamezne države pomembni za nastanek okvira, v katerem bi bilo 
treba naložbe načrtovati. Vendar meni, da bi bilo treba na nacionalni in regionalni ravni 
organa upravljanja dovoliti nekaj prožnosti, da bi opredelili prednostne naloge in področja, za 
katera so potrebne naložbe, pri čemer je treba bolje opredeliti povezavo med kohezijsko 
politiko in evropskim semestrom, da bi imel slednji bolj socialno in teritorialno razsežnost.

Pri tem pripravljavka mnenja tudi meni, da bi morala biti tudi povezava med priporočili za 
posamezne države in ESS+ bolj dosledna in usklajena z načeli in pravicami iz evropskega 
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stebra socialnih pravic, kar bi bilo treba dejansko upoštevati in izvajati.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 46(d), 
člena 149, člena 153(2)(a), člena 164, 
členov 168(5) in 175(3) in člena 349 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 46(d), 
člena 149, člena 153(2)(a), člena 164, 
člena 168(5), člena 174, člena 175(3) in 
člena 349 Pogodbe,

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Podpora v sklopu prednostne 
naložbe „razvoj, ki ga vodi skupnost“ 
lahko prispeva k vsem ciljem, določenim v 
tej uredbi. Strategije lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost in podpira ESS+, bi 
morale biti vključujoče in upoštevati 
prikrajšane ljudi na območju, tako pri 
upravljanju lokalnih akcijskih skupin kot 
pri vsebini strategije. ESS lahko podpira 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost, na urbanih in podeželskih 
območjih ter celostne teritorialne naložbe 
(ITI).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
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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, da bi se dosegli zastavljeni cilji. 
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 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 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Svet je dne […] sprejel revidirane 
smernice za politike zaposlovanja držav 
članic, da bi se besedilo uskladilo z načeli 
evropskega stebra socialnih pravic, in sicer 
z namenom, da bi Evropa postala še 
konkurenčnejša in privlačnejša za naložbe 
ter bi se povečala njena zmožnost za 
ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje 
socialne kohezije. Za polno usklajenost 
ESS+ s cilji teh smernic, zlasti glede 

(3) Svet je dne […] sprejel revidirane 
smernice za politike zaposlovanja držav 
članic, da bi se besedilo uskladilo z načeli 
evropskega stebra socialnih pravic, in sicer 
z namenom, da bi Evropa postala še 
konkurenčnejša in privlačnejša za naložbe 
ter bi se povečala njena zmožnost za 
ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje 
socialne kohezije. Za polno usklajenost 
ESS+ s cilji teh smernic, zlasti glede 
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zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja 
ter boja proti socialni izključenosti, 
revščini in diskriminaciji, bi moral ESS+ 
države članice podpirati ob upoštevanju 
ustreznih integriranih smernic in zadevnih 
priporočil za posamezne države, sprejetih v 
skladu s členoma 121(2) in 148(4) PDEU, 
ter, kadar je primerno, na nacionalni ravni, 
nacionalnih programov reform, podprtih z 
nacionalnimi strategijami. ESS+ bi moral 
prispevati tudi k zadevnim vidikom 
izvajanja ključnih pobud in dejavnosti 
Unije, zlasti „programa znanj in spretnosti 
za Evropo“ ter evropskega izobraževalnega 
prostora, relevantnih priporočil Sveta in 
drugih pobud, kot so jamstvo za mlade, 
poti izpopolnjevanja ter priporočilo o 
vključevanju dolgotrajno brezposelnih.

zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja 
ter boja proti socialni izključenosti, 
revščini in diskriminaciji, bi moral ESS+ 
države članice podpirati na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni ob upoštevanju 
ustreznih integriranih smernic in zadevnih 
priporočil za posamezne države, sprejetih v 
skladu s členoma121(2) in 148(4) PDEU, 
ter, kadar je primerno, na nacionalni ravni, 
nacionalnih programov reform, podprtih z 
nacionalnimi strategijami. ESS+ bi moral 
prispevati tudi k izboljšanju socialne 
konvergence navzgor v EU in k zadevnim 
vidikom izvajanja ključnih pobud in 
dejavnosti Unije, zlasti „programa znanj in 
spretnosti za Evropo“ ter evropskega 
izobraževalnega prostora, relevantnih 
priporočil Sveta in drugih pobud, kot so 
jamstvo za mlade, poti izpopolnjevanja ter 
priporočilo o vključevanju dolgotrajno 
brezposelnih. Za krepitev evropske 
razsežnosti programa bi moral ESS+ še 
naprej podpirati dejavnosti v okviru svoje 
transnacionalne platforme.

Predlog spremembe 5

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 

(5) Unija se spopada s strukturnimi 
izzivi, ki izhajajo iz socialnih in 
gospodarskih neenakosti, globalizacije, 
upravljanja migracijskih tokov in 
povezanih izzivov vključevanja, prehoda 
na čisto energijo, tehnoloških sprememb, 
demografskega razvoja, neenakega 
dostopa do izobraževanja in digitalizacije,
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 
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sile. spretnosti, si prizadeva za bolj vključujoč 
trg dela, vključno z kakovostnim 
izobraževanjem in usposabljanjem in 
vseživljenjskim učenjem, ter izboljšuje 
zaposlitveno, izobraževalno in socialno 
politiko, tudi v smislu mobilnosti delovne 
sile.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 7

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 

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

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.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Z vključitvijo programa za ukrepe 
Unije na področju zdravja v ESS+ se bodo 
poleg tega ustvarile sinergije med razvojem 
in preskušanjem pobud in politik za 
izboljševanje učinkovitosti, odpornosti in 
vzdržnosti zdravstvenih sistemov, razvitih 
pod sklopom za zdravje programa ESS+, 
ter njihovim izvajanjem v državah članicah 
z orodji, zagotovljenimi iz drugih sklopov 
iz uredbe o ESS+.

(11) Z vključitvijo programa za ukrepe 
Unije na področju zdravja v ESS+ se bodo 
poleg tega ustvarile sinergije med razvojem 
in preskušanjem pobud in politik za 
izboljševanje učinkovitosti, odpornosti in 
vzdržnosti zdravstvenih sistemov, razvitih 
pod sklopom za zdravje programa ESS+, 
ter njihovim izvajanjem v državah članicah 
na nacionalni, regionalni in lokalni ravni 
z orodji, zagotovljenimi iz drugih sklopov 
iz uredbe o ESS+.

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 
zaposlovanje, da bi se izboljšala njihova 
zmogljivost zagotavljanja okrepljenega 
ciljno usmerjenega svetovanja in 
orientacije med iskanjem zaposlitve in pri 

(13) ESS+ bi moral podpirati ukrepe za 
lajšanje prehoda mladih od izobraževanja
v zaposlitev. Poleg tega bi moral ESS+ 
spodbujati visokokakovostno zaposlovanje 
z aktivnim ukrepanjem, ki omogoča 
(ponovno) vključevanje na trg dela, 
predvsem za mlade, invalide in osebe s 
kroničnimi boleznimi, marginalizirane 
skupine, dolgotrajno brezposelne in
ekonomsko neaktivne, ter s spodbujanjem 
samozaposlovanja, skupaj s posebnimi 
programi usposabljanja, in socialnega 
gospodarstva. ESS+ bi si moral prizadevati 
za izboljšanje delovanja trgov dela s 
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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.

podpiranjem posodabljanja institucij trgov 
dela, 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 
olajšala 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 cenovno 
dostopnega in kakovostnega otroškega 
varstva ter drugih storitev nege ali 
podpore. 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.

Predlog spremembe 10

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, 

(14) ESS+ ima kot glavni instrument 
EU za naložbe v človeški kapital in 
spretnosti vodilno vlogo pri spodbujanju 
socialne, ekonomske in teritorialne 
kohezije. ESS+ bi moral zagotavljati 
podporo za povečanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja ter po potrebi
preusposabljanja in njihove relevantnosti 
za potrebe trgov dela, da se olajša 
pridobivanje ključnih kompetenc, zlasti 
glede digitalnih in prečnih 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, ob 
upoštevanju tehnološkega razvoja in vse 
hitrejših sprememb potrebnih znanj in 
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predvidevanjem potreb po spretnostih v 
sodelovanju z industrijo, najsodobnejšim 
gradivom za usposabljanje, 
napovedovanjem in spremljanjem 
diplomantov, usposabljanjem 
izobraževalcev, vrednotenjem učnih izidov 
in priznavanjem kvalifikacij.

spretnosti, 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 visokokakovostnim 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.

Predlog spremembe 11

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, 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 ter prilagajanje družbenim 
spremembam, preprečevalo zgodnje 
opuščanje šolanja, izboljševala zdravstvena 
pismenost, krepile povezave z neformalnim 
in priložnostnim učenjem ter olajševala 
učna mobilnost za vse. Prizadevati bi si
bilo treba za sinergije z drugimi programi 
EU, kot je program Erasmus za povečanje 
inovativnih praks in za olajševanje 
udeležbe prikrajšanih učencev ter mladih v 
ranljivih položajih.
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Predlog spremembe 12

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 prek ponudnikov 
formalnega in neformalnega 
izobraževanja, vključno z razvijanjem
digitalnih spretnosti in ključnih 
omogočitvenih tehnologij, da bi se 
posameznikom zagotovile spretnosti, 
prilagojene digitalizaciji, tehnološkim 
spremembam, inovacijam ter družbenim in 
gospodarskim spremembam, olajšali
prehodi od izobraževanja v zaposlitev,
karierni prehodi in prostovoljna mobilnost 
ter da bi se podprli zlasti nizko 
usposobljeni, invalidi ali osebe s 
kroničnimi boleznimi in/ali 
nizkokvalificirani odrasli, ali osebe, 
negativno prizadete zaradi globalizacije, 
kar je v skladu z novim programom znanj 
in spretnosti za Evropo.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) S sinergijami s programom Obzorje 
Evropa bi bilo treba zagotoviti, da lahko 
ESS+ vključuje in razširja inovativne 
kurikule, podprte iz Obzorja Evropa, da se 
ljudem zagotovijo spretnosti in 
kompetence, potrebne za delovna mesta 
prihodnosti.

(17) S sinergijami s programom Obzorje 
Evropa bi bilo treba zagotoviti, da lahko 
ESS+ vključuje in razširja inovativne 
kurikule, podprte iz Obzorja Evropa, da se 
ljudem zagotovijo spretnosti in 
kompetence, potrebne za delovna mesta 
prihodnosti, ter obravnavajo sedanji in 
prihodnji družbeni izzivi.
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Predlog spremembe 14

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 na vseh ravneh 
upravljanja, vključno z regionalno in 
lokalno ravnijo, 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, strategij in 
akcijskih načrtov, ki so namenjeni najbolj 
prikrajšanim osebam, ne glede na njihovo 
starost, vključno z otroki, 
marginaliziranimi skupnostmi, kot so 
Romi, migranti, bolni in osebe s 
kroničnimi boleznimi, brezdomci, ki se 
soočajo z več socialnimi izzivi, in revnimi 
zaposlenimi. Poleg tega bi bilo treba 
pozornost nameniti regijam, ki se zaradi 
slabih gospodarskih, socialnih ali 
demografskih razmer soočajo z „begom 
možganov“ predvsem mladih. ESS+ bi 
moral spodbujati dejavno vključevanje 
oseb, ki so oddaljene od trga dela, vključno 
z boljšim dostopom do interneta in s tem 
do dela na daljavo, 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.

Predlog spremembe 15
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) ESS+ bi moral prispevati k 
zmanjševanju revščine s podpiranjem 
nacionalnih programov, katerih namen je 
ublažitev pomanjkanja hrane in materialne 
prikrajšanosti ter spodbujanje socialnega 
vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju 
revščine ali socialne izključenosti, in 
najbolj ogroženih. Da bi bilo na ravni 
Unije vsaj 4 % sredstev iz sklopa ESS+ v 
okviru deljenega upravljanja namenjenih 
za podporo najbolj ogroženim, bi morale
države članice dodeliti vsaj 2 % 
nacionalnih sredstev iz sklopa ESS+ v 
okviru deljenega upravljanja za 
odpravljanje skrajnih oblik revščine, ki 
najbolj vplivajo na socialno izključenost, 
kot so brezdomstvo, revščina otrok in 
pomanjkanje hrane. Zaradi narave operacij 
in vrste končnih prejemnikov bi bilo treba 
za podporo, namenjeno odpravljanju 
materialne prikrajšanosti najbolj ogroženih, 
uporabljati enostavnejša pravila.

(19) ESS+ bi moral prispevati k 
zmanjševanju revščine s podpiranjem 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih
programov, kjer je to primerno, katerih 
namen je ublažitev pomanjkanja hrane in 
materialne prikrajšanosti ter spodbujanje 
socialnega vključevanja oseb, 
izpostavljenih tveganju revščine ali 
socialne izključenosti, in najbolj ogroženih. 
Da bi bilo na ravni Unije vsaj 4 % sredstev 
iz sklopa ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja namenjenih za podporo najbolj 
ogroženim, se države članice spodbuja, da 
dodelijo vsaj 4 % nacionalnih sredstev iz 
sklopa ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja za odpravljanje skrajnih oblik 
revščine, ki najbolj vplivajo na socialno 
izključenost, kot so brezdomstvo, revščina 
otrok in pomanjkanje hrane. Zaradi narave 
operacij in vrste končnih prejemnikov bi 
bilo treba za podporo, namenjeno 
odpravljanju materialne prikrajšanosti 
najbolj ogroženih, uporabljati enostavnejša 
pravila.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



PE625.392v02-00 14/48 AD\1165823SL.docx

SL

migracije, in boljše vključevanje 
migrantov na trg dela. Države članice bi 
morale lokalnim organom dodeliti 
ustrezen znesek sredstev ESS+, da bi 
zadovoljile potrebe po vključevanju 
migrantov na lokalni ravni.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(21) ESS+ bi moral podpirati reforme 
politike in sistemov na področju 
zaposlovanja, visokokakovostnih delovnih 
mest, socialnega vključevanja, zdravstva in 
dolgotrajne oskrbe ter izobraževanja in 
usposabljanja, povezane z izzivi, ki so bili v 
okviru evropskega semestra opredeljeni s 
socialnimi kazalniki. Države članice bi 
morale dodeliti ustrezen znesek svojih 
sredstev iz sklopa ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja za izvajanje zadevnih 
priporočil za posamezne države, povezanih 
s strukturnimi izzivi, ki jih je primerno 
reševati z večletnimi naložbami, ki spadajo 
na področje uporabe ESS+, zlasti za tiste, 
izdane v prvem programskem letu in ob 
vmesnem pregledu in ki so v skladu z 
načeli ESS+. Komisija in države članice bi 
morale v postopek smiselno vključiti 
regionalne in lokalne organe, da bi 
zagotovile skladnost, usklajevanje in
dopolnjevanje med sklopoma ESS+ v 
okviru deljenega upravljanja in za zdravje 
ter programom za podporo reformam
(orodje za izvajanje reform in instrument
za tehnično podporo). Komisija in države 
članice bi morale na vseh stopnjah 
postopka zagotavljati zlasti učinkovito 
usklajevanje za zagotovitev doslednosti, 
skladnosti, dopolnjevanja in sinergije med 
viri financiranja, kar zajema tudi tehnično 
pomoč, ob upoštevanju načela 
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partnerstva.

Predlog spremembe 18

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 in njihov 
dostop do visokokakovostnih delovnih 
mest, 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 in njihove regije še naprej 
spodbujati poti ponovnega vključevanja v 
zaposlitev in izobraževanje ter ukrepe za 
doseganje mladih, pri čemer bi morale po 
potrebi dajati prednost dolgotrajno 
brezposelnim, neaktivnim in prikrajšanim 
mladim, tudi prek mladinskega dela, 
vključno s programi, ki spodbujajo razvoj 
podjetniških dejavnosti. 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 in zlasti 
mladim v ranljivem položaju. Zadevne 
države članice bi morale dodeliti 10 % 
nacionalnih sredstev iz sklopa ESS+ v 
okviru deljenega upravljanja za podporo 
zaposljivosti mladih.

Predlog spremembe 19
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Države članice bi morale 
zagotavljati usklajevanje in dopolnjevanje 
med ukrepi, podprtimi iz teh skladov.

(24) Države članice bi morale 
zagotavljati usklajevanje in dopolnjevanje 
med ukrepi, podprtimi iz teh skladov, ter 
omogočiti enakomeren razvoj manj 
razvitih regij glede na povprečne 
kazalnike EU.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) V skladu s členom 349 PDEU in 
členom 2 Protokola št. 6 k Aktu o pristopu 
iz leta 1994 so najbolj oddaljene regije in 
severne redko poseljene regije upravičene 
do posebnih ukrepov v okviru skupnih 
politik in programov EU. Zaradi trajnih 
omejitev te regije potrebujejo posebno 
podporo.

(25) V skladu s členi 174 in 349 PDEU 
in členom 2 Protokola št. 6 k Aktu o 
pristopu iz leta 1994 so najbolj oddaljene 
regije in severne redko poseljene regije 
upravičene do posebnih ukrepov v okviru 
skupnih politik in programov EU. Ker so te 
regije hudo in stalno prizadete,
potrebujejo posebno podporo.

Predlog spremembe 21

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 

(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, socialnimi partnerji 
in civilno družbo [člen 6 uredbe o skupnih 
določbah]. Zato je bistveno, da države 
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partnerje in civilno družbo spodbujajo k 
sodelovanju pri izvajanju ESS+ v okviru 
deljenega upravljanja.

članice vključujejo regionalne in lokalne 
organe v izvajanje ESS+ v okviru 
deljenega upravljanja, saj ti najbolje 
poznajo potrebe na podnacionalni ravni, 
ter socialne partnerje in civilno družbo 
spodbujajo k sodelovanju v skladu s 
pravnim in institucionalnim okvirom 
držav članic.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da bi se povečala odzivnost politik 
na socialne spremembe ter spodbujale in 
podpirale inovativne rešitve, je podpora 
socialnim inovacijam ključnega pomena. 
Preskušanje in ocenjevanje inovativnih 
rešitev pred njihovim razširjanjem sta 
pomembna za izboljšanje učinkovitosti 
politik, s čimer se upraviči posebna 
podpora iz ESS+.

(27) Da bi se povečala odzivnost politik 
na socialne spremembe ter spodbujale in 
podpirale inovativne rešitve, je podpora 
socialnim inovacijam ključnega pomena. 
Preskušanje in ocenjevanje inovativnih 
rešitev na lokalni ravni pred njihovim 
razširjanjem sta pomembna za izboljšanje 
učinkovitosti politik, s čimer se upraviči 
posebna podpora iz ESS+.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Evropska unija in vse njene držav 
članic so podpisnice Konvencije 
Združenih narodov o pravicah invalidov.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(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) Države članice, tudi prek 
upravljavskih organov na nacionalni in 
regionalni ravni, in Komisija bi morali
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 ter 
pokojnin. Zagotavljati bi morali tudi, da 
ESS+ spodbuja enake možnosti za vse brez 
diskriminacije v skladu s členom 10 PDEU 
ter spodbuja enakopravno vključenost 
invalidov in oseb s kroničnimi boleznimi 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. To bi moralo 
vključevati tudi razvoj 
nacionalne/regionalne strategije za 
deinstitucionalizacijo in akcijski načrt.
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.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe



AD\1165823SL.docx 19/48 PE625.392v02-00

SL

(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 taki podatki na voljo v 
registrih, organom upravljanja omogočiti 
zbiranje podatkov iz registrov pod 
pogojem, da so taki podatki ustrezno 
zaščiteni.

Predlog spremembe 26

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 
javnih služb za zaposlovanje držav članic 
ter njihovega sodelovanja s Komisijo. 
Evropska mreža javnih zavodov za 
zaposlovanje in čezmejne storitve bi 
morala v sodelovanju s socialnimi 
partnerji spodbujati boljše delovanje trgov 
dela z omogočanjem prostovoljne
čezmejne mobilnosti delavcev pod 
poštenimi pogoji 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 visoke kakovosti, 
kadar se na trgu dela pokaže primanjkljaj.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Transnacionalno sodelovanje ima 
znatno dodano vrednost, zato bi ga morale 
podpirati vse države članice, razen v 
ustrezno utemeljenih primerih in ob 
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upoštevanju načela sorazmernosti. Prav 
tako je treba okrepiti vlogo Komisije pri 
omogočanju izmenjav izkušenj in pri 
usklajevanju izvajanja ustreznih pobud.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Dolgotrajnejše zdravje in aktivnost 
ljudi ter omogočanje, da prevzamejo 
aktivno vlogo pri skrbi za lastno zdravje, 
bodo pozitivno vplivali na zdravje, 
neenakosti v zdravju, kakovost življenja, 
produktivnost, konkurenčnost in 
vključenost, hkrati pa se bo zmanjševal 
pritisk na nacionalne proračune. Komisija 
se je zavezala državam članicam pomagati 
pri doseganju njihovih ciljev trajnostnega 
razvoja, zlasti cilja 3 „poskrbeti za zdravo 
življenje in spodbujati splošno dobro 
počutje v vseh življenjskih obdobjih“17.

(36) Dolgotrajnejše zdravje in aktivnost 
ljudi ter omogočanje, da prevzamejo 
aktivno vlogo pri skrbi za lastno zdravje, 
bodo pozitivno vplivali na zdravje, 
neenakosti v zdravju, kakovost življenja, 
produktivnost, konkurenčnost in 
vključenost, hkrati pa se bo zmanjševal 
pritisk na nacionalne in regionalne 
proračune. Komisija se je zavezala 
državam članicam pomagati pri doseganju 
njihovih ciljev trajnostnega razvoja, zlasti 
cilja 3 „poskrbeti za zdravo življenje in 
spodbujati splošno dobro počutje v vseh 
življenjskih obdobjih“17.

. .

17 COM(2016) 739 final. 17 COM(2016)0739.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Sklop ESS+ za zdravje bi moral 
prispevati k preprečevanju bolezni skozi 
celotno življenje državljanov Unije in 
spodbujanju zdravja z obravnavanjem 
dejavnikov tveganja za zdravje, kot so 
uživanje tobaka in pasivno kajenje, 
škodljivo uživanje alkohola, uživanje 
prepovedanih drog, škoda za zdravje zaradi 
uživanja drog, nezdrave prehranjevalne 
navade in telesna neaktivnost, in spodbujati 

(38) Sklop ESS+ za zdravje bi moral 
prispevati k preprečevanju bolezni skozi 
celotno življenje državljanov Unije in 
spodbujanju zdravja z obravnavanjem 
dejavnikov tveganja za zdravje, kot so 
uživanje tobaka in pasivno kajenje, 
škodljivo uživanje alkohola, uživanje 
prepovedanih drog, škoda za zdravje zaradi 
uživanja drog, nezdrave prehranjevalne 
navade in telesna neaktivnost, in spodbujati 
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okolje, ki podpira zdrav način življenja ter 
tako dopolnjevati ukrepe držav članic v 
skladu z zadevnimi strategijami. Sklop 
ESS+ za zdravje bi moral vključevati 
učinkovite modele preprečevanja, 
inovativne tehnologije ter nove poslovne 
modele in rešitve, da bi prispeval k 
inovativnim, učinkovitim in vzdržnim 
zdravstvenim sistemom držav članic ter 
olajšal dostop do boljšega in varnejšega 
zdravstvenega varstva za evropske 
državljane.

okolje, ki podpira zdrav način življenja ter 
tako dopolnjevati ukrepe držav članic v 
skladu z zadevnimi strategijami. Sklop 
ESS+ za zdravje bi moral vključevati 
učinkovite modele preprečevanja, 
inovativne tehnologije ter nove poslovne 
modele in rešitve, da bi prispeval k 
inovativnim, učinkovitim in vzdržnim 
zdravstvenim sistemom držav članic na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
olajšal dostop do boljšega in varnejšega 
zdravstvenega varstva za evropske 
državljane.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50a) Glede na različno stopnjo razvoja v 
regijah in različne družbene danosti v 
Evropi bi morala biti stopnja prožnosti 
ESS+ dovolj velika, da bi upoštevala 
regionalne in ozemeljske posebnosti.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) „ukrepi socialnega vključevanja“ 
pomenijo proces oziroma prizadevanja za 
boj proti revščini in socialni izključenosti 
za zagotavljanje enakih možnosti in 
ustvarjanje razmer, ki omogočajo polno in 
dejavno udeležbo v družbi;

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. „najbolj ogrožene osebe“ pomeni 
fizične osebe, bodisi posameznike, družine, 
gospodinjstva ali skupine takih oseb, 
katerih potreba po pomoči je določena na 
podlagi objektivnih meril, ki jih opredelijo 
pristojni nacionalni organi v posvetovanju 
z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, pri 
čemer se preprečijo nasprotja interesov, ter 
katere odobrijo navedeni pristojni 
nacionalni organi in lahko zajemajo 
elemente, ki omogočajo osredotočanje na 
najbolj ogrožene osebe na nekaterih 
geografskih območjih;

13. „najbolj ogrožene osebe“ pomeni 
fizične osebe, bodisi posameznike, družine, 
vključno z enostarševskimi družinami, 
gospodinjstva ali skupine takih oseb, 
katerih potreba po pomoči je določena na 
podlagi objektivnih meril, ki jih opredelijo 
pristojni nacionalni organi v posvetovanju 
z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, pri 
čemer se preprečijo nasprotja interesov, ter 
katere odobrijo navedeni pristojni 
nacionalni organi in lahko zajemajo 
elemente, ki omogočajo osredotočanje na 
najbolj ogrožene osebe na nekaterih 
geografskih območjih;

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) „socialno vključevanje“ pomeni 
izboljšanje pogojev za udeležbo v družbi, 
zlasti za ljudi, ki so prikrajšani, s 
krepitvijo njihovih priložnosti.

Predlog spremembe 34

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 
prihodnji svet dela, v skladu z načeli 
evropskega stebra socialnih pravic, ki so ga 
Evropski parlament, Svet in Komisija 
razglasili 17. novembra 2017.

Cilj ESS+ je države članice na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni z ustvarjanjem 
trajnostnih delovnih mest podpirati pri 
zagotavljanju visokih stopenj zaposlenosti, 
pravične socialne zaščite, socialnega 
vključevanja ter usposobljene in odporne 
delovne sile, pripravljene na sedanji in
prihodnji svet dela, v skladu z načeli in 
pravicami evropskega stebra socialnih 
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pravic, ki so ga Evropski parlament, Svet 
in Komisija razglasili 17. novembra 2017, 
s tem pa prispevati k ciljem Unije, katerih 
namen je povečati ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESS+ podpira in dopolnjuje politike držav 
članic ter povečuje njihovo vrednost, da se 
zagotovijo enake možnosti, dostop do trga 
dela, pravični delovni pogoji, socialna 
zaščita in vključevanje ter visoka raven 
varovanja zdravja ljudi.

ESS+ podpira in dopolnjuje politike držav 
članic na nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni in povečuje njihovo vrednost, da se 
zagotovijo enake možnosti, enakost 
spolov, dostop do trga dela, pravični 
delovni pogoji, socialna zaščita in 
vključevanje ter visoka raven varovanja 
zdravja ljudi, ko določa evropski steber 
socialnih pravic.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v okviru deljenega upravljanja za 
del pomoči, ki ustreza specifičnim ciljem iz 
člena 4(1) („sklop ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja“), in

(a) v okviru deljenega upravljanja, pri 
čemer se upoštevajo regionalni organi, 
kadar to predvideva institucionalni in 
pravni okvir držav članic, za del pomoči, 
ki ustreza specifičnim ciljem iz člena 4(1) 
(„sklop ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja“), in

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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1. ESS+ podpira naslednje specifične 
cilje na področjih politik zaposlovanja, 
izobraževanja, socialnega vključevanja in 
zdravja, s čimer prispeva tudi k cilju 
politike za „Bolj socialno Evropo –
izvajanje evropskega stebra socialnih 
pravic“ iz člena [4] [prihodnje uredbe o 
skupnih določbah]:

1. ESS+ podpira naslednje specifične 
cilje na področjih politik zaposlovanja, 
izobraževanja, boja proti revščini, 
socialnega vključevanja in zdravja, s čimer 
prispeva tudi k cilju politike za „Bolj 
socialno Evropo – izvajanje evropskega 
stebra socialnih pravic“ iz člena [4] 
[prihodnje uredbe o skupnih določbah]:

Predlog spremembe 38

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 
visokokakovostne zaposlitve za vse iskalce 
zaposlitve, vključno z mladimi v zvezi z 
njihovo visoko brezposelnostjo, 
marginalizirane ali prikrajšane skupine, 
invalide, osebe, ki živijo na podeželskih, 
gorskih in prikrajšanih mestnih območjih, 
ter osebe pred upokojitvijo, dolgotrajno 
brezposelne, ter neaktivne osebe, 
spodbujanje samozaposlovanja, 
podjetništva, tudi z razvojem malih in 
srednjih podjetij, skupaj s posebnimi 
programi usposabljanja in socialnim 
gospodarstvom, tudi prek usposabljanja 
na delovnem mestu in vajeništva;

Predlog spremembe 39

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 
usklajevanju ponudbe in povpraševanja, 
prehodov in mobilnosti na trgu dela;

(ii) posodabljanje in povezovanje 
institucij in služb trga dela na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni za oceno in 
predvidevanje potreb po spretnostih ter 
zagotavljanje pravočasne in prilagojene 
pomoči in podpore pri usklajevanju 
ponudbe in povpraševanja, prehodov v 
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vseh življenjskih obdobjih in prostovoljne 
mobilnosti na trgu dela, tudi na čezmejni 
ravni, ter izboljšanje kakovosti delovnih 
mest v vseh pogledih;

Predlog spremembe 40

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, 
udeležbe žensk na trgu dela, da se jim 
omogoči tudi pridobivanje pokojninskih 
pravic, 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;

Predlog spremembe 41

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, učinkovitosti 
in prožnosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja ter njihove relevantnosti za 
potrebe trgov dela, da se podpre 
pridobivanje ključnih kompetenc, vključno 
z digitalnimi spretnostmi, da ostanejo v 
koraku z nenehno spreminjajočo se 
družbo ter hkrati spodbujanje e-
vključenost;

Predlog spremembe 42
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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) spodbujanje enakopravnega 
dostopa do kakovostnega in vključujočega 
izobraževanja in usposabljanja ter 
dokončanja takega izobraževanja in 
usposabljanja, ustrezna obravnava 
zgodnjega opuščanja izobraževanja, zlasti 
za marginalizirane in prikrajšane skupine, 
za tiste, ki živijo na podeželskih in 
oddaljenih območjih, 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 in 
dostopnosti za invalide;

Predlog spremembe 43

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, tudi priložnostnega in 
neformalnega 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, spodbujanje udeležbe v družbi 
in reševanje družbenih izzivov;

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka vii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(vii) pospeševanje aktivnega 
vključevanja za spodbujanje enakih 
možnosti in aktivne udeležbe ter 
povečevanje zaposljivosti;

(vii) pospeševanje aktivnega 
vključevanja za spodbujanje enakih 
možnosti in aktivne udeležbe ter 
povečevanje zaposljivosti in dostopa do 
zaposlitve za prikrajšane skupine;

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka viii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(viii) spodbujanje socialno-ekonomskega 
vključevanja državljanov tretjih držav, 
vključno z migranti in begunci pod 
mednarodno zaščito in marginaliziranih 
skupnosti, kot so Romi, ter boljšega 
vključevanja migrantov na trg dela;

Predlog spremembe 46

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xia) izboljšanje institucionalnih 
zmogljivosti javnih organov in deležnikov 
ter učinkovita javna uprava;

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka xi b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xib) izboljšanje socialno-ekonomske 
vključenosti marginaliziranih skupnosti, 
migrantov in zapostavljenih skupin prek 
celostnih ukrepov, vključno s 
stanovanjskimi in socialnimi storitvami;
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Predlog spremembe 48

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 in 
nenehnim prilagajanjem spretnosti za 
pametno specializacijo v tesni povezavi z 
dosežki na področju novih tehnologij,
spretnosti za ključne omogočitvene 
tehnologije, industrijsko tranzicijo, zelena 
delovna mesta in trajnostni razvoj, 
sektorskim sodelovanjem na področju 
spretnosti in podjetništva, usposabljanjem 
raziskovalcev, mentorjev, inštruktorjev in 
predavateljev, zlasti na področju 
človeškega kapitala in razvoja človeških 
virov, 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 49

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. bolj zelene, nizkoogljične Evrope 
prek izboljšanja sistemov izobraževanja in 
usposabljanja na različnih ravneh 
poklicne dejavnosti, potrebnih za 
ozaveščanje o podnebnih spremembah, 
prilagoditev spretnosti in kvalifikacij, 
izpopolnjevanja zaposlenih oseb in 
iskalcev zaposlitve, ustvarjanja novih
zelenih delovnih mest v sektorjih, 
povezanih z okoljem, podnebjem in 
energijo, krožnim gospodarstvom ter 
biogospodarstvom.
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Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 4 –odstavek 2 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Evrope, ki je bližje državljanom, 
prek zmanjševanja revščine in ukrepov za 
socialno vključevanje, pri čemer se 
upoštevajo posebnosti mestnih, 
podeželskih in obalnih območij za 
reševanje socialno-ekonomskih 
neenakosti v mestih in regijah.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Skupna finančna sredstva za ESS+ 
za obdobje 2021–2027 znašajo 
101 174 000 000 EUR v tekočih cenah.

1. Sredstva, ki so na voljo za ESS+, 
znašajo 27,5 % sredstev v okviru cilja 
„naložbe za delovna mesta in rast“ (tj. 99 
786 000 000 EUR po cenah v letu 2018), 
kar pa ne vključuje zneska za zdravje, 
zaposlovanje in socialne inovacije.

Predlog spremembe 52

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 

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 
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ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti na vseh stopnjah 
priprave, izvajanja, spremljanja in 
ocenjevanja.

ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti, pa tudi dostopnost za 
invalide, na vseh stopnjah priprave, 
izvajanja, spremljanja in ocenjevanja.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice in Komisija poleg 
tega podpirajo posebne ciljno naravnane 
ukrepe za spodbujanje načel iz odstavka 1 
pri katerem koli cilju ESS+, vključno s
prehodom z institucionalne oskrbe na 
oskrbo v družini in skupnosti.

2. Države članice in Komisija poleg 
tega podpirajo posebne ciljno naravnane 
ukrepe ter razvoj nacionalnih in 
regionalnih strategij in akcijskih načrtov 
za spodbujanje načel iz odstavka 1 pri 
katerem koli cilju ESS+, vključno z 
razumnim prehodom z institucionalne 
oskrbe na oskrbo v družini in skupnosti.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sredstva ESS+ v okviru 
deljenega upravljanja osredotočajo na 
ukrepe, ki obravnavajo izzive, opredeljene 
v njihovih nacionalnih programih reform, v 
okviru evropskega semestra in v zadevnih
priporočilih za posamezne države, sprejetih 
v skladu s členoma 121(2) in 148(4) 
PDEU, ter upoštevajo načela in pravice
evropskega stebra socialnih pravic.

Države članice tudi prek svojih organov 
upravljanja na nacionalni in regionalni 
ravni sredstva ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja osredotočajo na ukrepe, ki 
obravnavajo izzive, povezane z obsegom in 
poslanstvom ESS+ ter opredeljene v 
njihovih regionalnih strategijah, 
nacionalnih programih reform in ustreznih
priporočilih za posamezne države, ob 
upoštevanju pregleda socialnih 
kazalnikov evropskega semestra, ter 
sprejetih v skladu s členom 121(2) PDEU 
in členom 148(4) PDEU, ob upoštevanju 
načel in pravic evropskega stebra socialnih 
pravic, lokalnih, regionalnih in 
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nacionalnih naložbenih potreb ter 
odgovornosti za reforme na terenu.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice in po potrebi Komisija 
spodbujajo sinergije in zagotavljajo 
usklajevanje, dopolnjevanje in skladnost 
med ESS+ in drugimi skladi, programi in 
instrumenti Unije, kot so Erasmus, Sklad 
za azil in migracije in program za podporo 
reformam, vključno z orodjem za izvajanje 
reform in instrumentom za tehnično 
podporo, in sicer tako v fazi načrtovanja 
kot med izvajanjem. Države članice in po 
potrebi Komisija izboljšujejo mehanizme 
za usklajevanje, da se prepreči podvajanje 
prizadevanj, in zagotavljajo tesno 
sodelovanje med tistimi, pristojnimi za 
izvajanje, da se dosežejo usklajeni in 
racionalizirani podporni ukrepi.

Države članice prek svojih organov 
upravljanja na nacionalni in regionalni 
ravni in po potrebi Komisija spodbujajo 
sinergije in zagotavljajo usklajevanje, 
dopolnjevanje in skladnost med ESS+ in 
drugimi skladi Unije, kot so evropski 
strukturni in investicijski skladi, zlasti pa 
Evropski sklad za regionalni razvoj in 
Kohezijski sklad, ter programi in 
instrumenti Unije, kot so Erasmus, Obzorje 
Evropa, Sklad za azil in migracije in 
program za podporo reformam, vključno z 
orodjem za izvajanje reform in 
instrumentom za tehnično podporo, in sicer 
tako v fazi načrtovanja kot med 
izvajanjem, ne da bi to posegalo v cilje 
ESS+, kot so določeni v členih 3 in 4. 
Države članice in po potrebi Komisija 
izboljšujejo mehanizme za usklajevanje, da 
se prepreči podvajanje prizadevanj, in 
zagotavljajo tesno sodelovanje med tistimi
organi upravljanja, pristojnimi za 
izvajanje, da se dosežejo celostni pristopi,
usklajeni in racionalizirani podporni 
ukrepi.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice dodelijo ustrezen 
znesek svojih sredstev ESS+ v okviru 
deljenega upravljanja za obravnavanje 
izzivov, opredeljenih v zadevnih 
priporočilih za posamezne države, sprejetih 
v skladu s členoma 121(2) in 148(4) 
PDEU, in v okviru evropskega semestra ter 
ki spadajo na področje uporabe ESS+ v 
skladu s členom 4.

2. Države članice ob upoštevanju 
regionalnih posebnosti dodelijo ustrezen 
znesek svojih sredstev ESS+ v okviru 
deljenega upravljanja za obravnavanje 
izzivov, opredeljenih v zadevnih 
priporočilih za posamezne države, sprejetih 
v skladu s členoma 121(2) in 148(4) 
PDEU, in v okviru evropskega semestra ter 
ki spadajo na področje uporabe ESS+ v 
skladu s členom 4, pri čemer imajo organi 
upravljanja na voljo dovolj prožnosti, da 
določijo prednostne naloge in področja za 
naložbe ESS+ v skladu s posebnimi 
lokalnimi ali regionalnimi izzivi in ob 
upoštevanju načel in pravic iz evropskega 
stebra socialnih pravic ter cilja izboljšanja 
ekonomske, socialne in teritorialne 
konvergence.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice dodelijo vsaj 25 % 
svojih sredstev ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja za specifične cilje za področje 
politike socialnega vključevanja iz 
člena 4(1)(vii) do (xi), vključno s 
spodbujanjem socialno-ekonomskega 
vključevanja državljanov tretjih držav.

3. Države članice po potrebi dodelijo 
vsaj 25 % svojih sredstev ESS+ v okviru 
deljenega upravljanja za specifične cilje za 
področje politike socialnega vključevanja 
iz člena 4(1)(vii) do (xi), vključno s 
posodobitvijo sistemov socialne zaščite in 
spodbujanjem socialno-ekonomskega 
vključevanja državljanov tretjih držav. 
Države članice lahko to dodeljevanje 
uporabijo ne samo za reševanje 
brezposelnosti, ampak tudi drugih izzivov, 
s katerimi podpirajo ukrepe proti revščini, 
ki presegajo aktivne ukrepe na trgu dela.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
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Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice dodelijo vsaj 2 % svojih 
sredstev ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja za specifični cilj odpravljanja 
materialne prikrajšanosti iz člena 4(1)(xi).

Države članice dodelijo vsaj 4 % svojih 
sredstev ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja za specifični cilj obravnavanja 
socialne vključenosti najbolj ogroženih 
in/ali odpravljanja materialne 
prikrajšanosti iz člena 4(1)(xi).

Obrazložitev

Minimalna dodelitev 4 % bi omogočila ohranitev ravni sredstev, ki so na voljo v okviru 
sedanjega Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD) (4 milijarde EUR med 
letoma 2014 in 2020). Države članice bi morale imeti možnost, da se odločijo, ali želijo 
zagotoviti pomoč v hrani, materialno pomoč ali ukrepe za socialno vključevanje za najbolj 
prikrajšane, odvisno od njihovega nacionalnega konteksta.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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, sheme vajeništva in 
prehod iz izobraževanja v zaposlitev, 
podjetništvo, poti ponovnega vključevanja 
v izobraževanje ali usposabljanje ter 
izobraževanje druge priložnosti, pri čemer 
upoštevajo zlasti dobre prakse pri 
izvajanju programov jamstva za mlade na 
nacionalni in regionalni ravni.
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Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pri izvajanju takih ukrepov 
dajejo prednost neaktivnim in dolgotrajno 
brezposelnim mladim ter uvedejo ciljno 
umerjene ukrepe za doseganje teh ljudi.

Države članice pri izvajanju takih ukrepov 
dajejo prednost neaktivnim in dolgotrajno 
brezposelnim mladim s poudarkom na 
mladih s podeželja, da bi se preprečilo 
odseljevanje, ter uvedejo ciljno umerjene 
ukrepe za doseganje teh ljudi.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica zagotovi 
ustrezno sodelovanje socialnih partnerjev 
in organizacij civilne družbe pri izvajanju 
politik zaposlovanja, izobraževanja in 
socialnega vključevanja, ki se podpirajo iz 
sklopa ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja.

1. Organi upravljanja držav članic 
na nacionalni in regionalni ravni 
zagotovijo, da je sodelovanje regionalnih 
in lokalnih organov, socialnih in 
gospodarskih partnerjev, organizacij 
civilne družbe in upravičencev v vseh 
fazah priprave, izvajanja, spremljanja in 
ocenjevanja v okviru ESS+ v skladu z 
načeli iz člena 6 uredbe o skupnih 
določbah, vključno z evropskim kodeksom 
dobre prakse za partnerstvo. To velja pri 
izvajanju politik zaposlovanja, 
izobraževanja in socialnega vključevanja, 
ki se podpirajo iz sklopa ESS+ v okviru 
deljenega upravljanja.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice dodelijo ustrezen 2. Države članice dodelijo vsaj 2 %
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znesek sredstev ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja v vsakem programu za krepitev 
zmogljivosti socialnih partnerjev in 
organizacij civilne družbe.

sredstev ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja v vsakem programu za krepitev 
zmogljivosti lokalnih in regionalnih 
organov, socialnih partnerjev in 
organizacij civilne družbe.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sredstva iz člena 7(4) se načrtujejo v 
okviru za to posebej namenjene prednostne 
naloge ali programa.

Sredstva iz člena 7(4) se načrtujejo v 
okviru za to posebej namenjene prednostne 
naloge ali programa. Stopnja 
sofinanciranja za to prednostno nalogo ali 
program je 85 %.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podpora v skladu s členom 7(5) se načrtuje 
v okviru za to posebej namenjene 
prednostne naloge ter je namenjena 
podpiranju specifičnega cilja iz 
člena 4(1)(i).

Podpora v skladu s členom 7(5) se načrtuje 
v okviru za to posebej namenjene 
prednostne naloge ter je namenjena 
podpiranju specifičnega cilja iz 
člena 4(1)(i) in (v).

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi za obravnavo izzivov, opredeljenih 
v zadevnih priporočilih za posamezne 
države in okviru evropskega semestra, kot 
so določeni v členu 7(2), se načrtujejo v 
okviru ene ali več za to posebej 
namenjenih prednostnih nalog.

Ukrepi za obravnavo izzivov, opredeljenih 
v zadevnih priporočilih za posamezne 
države in okviru evropskega semestra, kot 
so določeni v členu 7(2), se načrtujejo v 
okviru ene ali več za to posebej 
namenjenih prednostnih nalog. Zagotovi se 
zadostna prožnost na ravni organov 
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upravljanja, da se določijo prednostne 
naloge in področja za naložbe ESS+ v 
skladu s posebnimi lokalnimi ali 
regionalnimi izzivi zaradi letnega značaja 
priporočil za posamezne države in 
večletnega značaja načrtovanja ESS+.
Države članice zagotovijo doslednost, 
skladnost in sinergije teh prednostnih 
nalog z evropskim stebrom socialnih 
pravic, Pariškim sporazumom in cilji 
trajnostnega razvoja. Zagotovi se zadostna 
prožnost na ravni organov upravljanja, da 
se določijo prednostne naloge in področja 
za naložbe ESS+ v skladu s posebnimi 
lokalnimi ali regionalnimi izzivi.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a

Celostni teritorialni razvoj

ESS+ lahko podpira celostni teritorialni 
razvoj v programih v okviru obeh ciljev iz 
člena 4(2) Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova 
uredba o skupnih določbah] v skladu s 
poglavjem II naslova III navedene uredbe 
[nova uredba o skupnih določbah]. 2. 
Države članice izvajajo celostni 
teritorialni razvoj ob podpori ESS+ 
izključno na podlagi obrazcev iz 
člena [22] Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova 
uredba o skupnih določbah].

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11b
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Transnacionalno sodelovanje

Države članice lahko podprejo ukrepe 
transnacionalnega sodelovanja v okviru 
posebne prednostne naloge. Ukrepi 
transnacionalnega sodelovanja se lahko 
načrtujejo v okviru katerega koli 
posebnega cilja iz člena 4(1) (i) do (x). 
Najvišja stopnja sofinanciranja za to 
prednostno nalogo se lahko poviša na 
95 % za dodelitev največ 5 % nacionalne 
dodelitve ESS+ v okviru deljenega 
upravljanja za te prednostne naloge.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Inovativni ukrepi Inovativni ukrepi in celostni teritorialni 
razvoj

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice podpirajo ukrepe za
socialne inovacije in socialno 
eksperimentiranje ali krepijo pristope od 
spodaj navzgor na podlagi partnerstev z 
javnimi organi, zasebnim sektorjem in 
civilno družbo, kot so lokalne akcijske 
skupine, ki oblikujejo in izvajajo strategije 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

(1) Države članice prek ESS+ 
podpirajo ukrepe za socialne inovacije in 
eksperimentiranje, vključno z nadgradnjo 
inovativnih pristopov, preskušenih v 
manjšem obsegu, ali krepijo pristope od 
spodaj navzgor na podlagi partnerstev z 
javnimi organi, zlasti na lokalni in 
regionalni ravni, zasebnim sektorjem in 
civilno družbo, kot so lokalne akcijske 
skupine, ki oblikujejo in izvajajo strategije 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ki 
upoštevajo lokalne značilnosti.

Predlog spremembe 70
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Inovativni ukrepi in pristopi se 
lahko načrtujejo v okviru katerega koli 
specifičnega cilja iz člena 4(1)(i) do (x).

3. Inovativni ukrepi in pristopi ter 
celostni teritorialni razvoj se lahko 
načrtujejo v okviru katerega koli 
specifičnega cilja iz člena 4(1)(i) do (x).

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsaka država članica nameni vsaj 
eno prednostno nalogo za izvajanje 
odstavkov 1 ali 2 ali obeh. Najvišja stopnja 
sofinanciranja za te prednostne naloge se 
lahko poviša na 95 % za dodelitev največ 
5 % nacionalne dodelitve ESS+ v okviru 
deljenega upravljanja za take prednostne 
naloge.

4. Vsaj 10 % sredstev ESS+ na 
nacionalni ravni se dodeli za izvajanje 
odstavkov 1 ali 2 ali obeh.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Kazalnike, ki se nanašajo na 
posameznike, je treba vedno razčleniti po 
spolu.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Hrana in/ali osnovna materialna pomoč se Hrana in/ali osnovna materialna pomoč se 
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lahko zagotavljata neposredno najbolj 
ogroženim osebam ali posredno prek 
elektronskih kuponov ali kartic, če se lahko 
zamenjajo zgolj za hrano in/ali osnovno 
materialno pomoč iz člena 2(3)

lahko zagotavljata neposredno najbolj 
ogroženim osebam ali posredno prek 
elektronskih kuponov ali kartic, če se lahko 
zamenjajo zgolj za hrano in/ali osnovno 
materialno pomoč iz člena 2(3) in ne 
nadomeščajo obstoječih socialnih 
ugodnosti.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Dobavljanje hrane in/ali osnovne 
materialne pomoči se lahko dopolni z
napotitvijo na pristojne službe in drugimi 
spremljevalnimi ukrepi, katerih namen je 
socialno vključevanje najbolj ogroženih 
oseb.

4. Dobavljanje hrane in/ali osnovne 
materialne pomoči se dopolni z napotitvijo 
na pristojne službe in drugimi 
spremljevalnimi ukrepi, katerih namen je 
socialno vključevanje najbolj ogroženih 
oseb.

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) stroški nakupa hrane in/ali osnovne 
materialne pomoči, vključno s stroški v 
zvezi s prevozom hrane in/ali osnovne 
materialne pomoči do upravičencev, ki 
dobavljajo hrano in/ali osnovno materialno 
pomoč končnim prejemnikom;

(a) stroški nakupa hrane, spodbujanja 
lokalnih nakupov in/ali osnovne 
materialne pomoči, vključno s stroški v 
zvezi s prevozom hrane in/ali osnovne 
materialne pomoči do upravičencev, ki 
dobavljajo hrano in/ali osnovno materialno 
pomoč končnim prejemnikom;

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) upravni stroški, stroški prevoza in 
skladiščenja, ki jih krijejo upravičenci, 

(c) upravni stroški, stroški prevoza in 
skladiščenja, ki jih krijejo upravičenci, 
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vključeni v razdeljevanje hrane in/ali 
osnovne materialne pomoči najbolj 
ogroženim, po pavšalni stopnji 5 % 
stroškov iz točke (a); ali 5 % stroškov 
vrednosti hrane, odpremljene v skladu s 
členom 16 Uredbe (EU) št. 1308/2013;

vključeni v razdeljevanje hrane in/ali 
osnovne materialne pomoči najbolj 
ogroženim, po pavšalni stopnji 5 % 
stroškov iz točke (a); ali 5 % stroškov 
vrednosti hrane, odpremljene v skladu s 
členom 16 Uredbe (EU) št. 1308/2013;
organ upravljanja lahko določi višji 
pavšalni znesek s poštenim, pravičnim in 
preverljivim načinom izračuna, ki temelji 
na: (i) statističnih podatkih, drugih 
objektivnih informacijah ali strokovni 
presoji; ali (ii) preverjenih obstoječih 
podatkih posameznih upravičencev.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) stroški zbiranja, prevoza, 
skladiščenja in razdeljevanja donacij hrane 
ter neposredno povezanih dejavnosti 
ozaveščanja;

(d) stroški zbiranja, prevoza, 
skladiščenja in razdeljevanja donacij hrane 
ter neposredno povezanih dejavnosti 
obveščanja in ozaveščanja;

Predlog spremembe 78

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, 
in sicer s poudarkom na področjih s 
pomanjkanjem delovne sile, poklicih, 
državah, obmejnih regijah ali za nekatere 
skupine (npr. ranljive osebe);

Predlog spremembe 79
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podpirati razvoj tržnega 
ekosistema, povezanega z zagotavljanjem 
mikrofinanciranja za mikropodjetja v 
zagonski in razvojni fazi, zlasti takšna, ki 
zaposlujejo ranljive osebe;

(e) podpirati razvoj tržnega 
ekosistema, povezanega z zagotavljanjem 
mikrofinanciranja za mikropodjetja v 
zagonski in razvojni fazi, zlasti takšna, ki 
zaposlujejo ranljive osebe, in tista, ki jih 
ustanovijo mladi na podeželju, da bi 
preprečili odseljevanje;

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) podpirati mreženje na ravni Unije 
in dialog z zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi ter med njimi na področjih iz 
člena 4 ter prispevati h krepitvi 
institucionalne zmogljivosti teh 
zainteresiranih strani, vključno z javnimi 
službami za zaposlovanje, institucijami 
socialne varnosti, mikrofinančnimi 
institucijami in institucijami, ki 
zagotavljajo financiranje socialnim 
podjetjem in socialnemu gospodarstvu;

(f) podpirati vključevanje in mreženje 
na ravni Unije in dialog z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi ter med njimi na 
področjih iz člena 4 ter prispevati h 
krepitvi institucionalne zmogljivosti teh 
zainteresiranih strani, vključno z javnimi 
službami za zaposlovanje, institucijami 
socialne varnosti, mikrofinančnimi 
institucijami in institucijami, ki 
zagotavljajo financiranje socialnim 
podjetjem in socialnemu gospodarstvu;

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) krepitev zmogljivosti, zlasti: (c) vključevanje in krepitev
zmogljivosti, zlasti:

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – točka c – točka iii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) uprav sodelujočih držav, institucij 
socialne varnosti in služb za zaposlovanje, 
pristojnih za spodbujanje mobilnosti 
delovni sile, mikrofinančnih institucij in 
institucij, ki zagotavljajo financiranje 
socialnim podjetjem ali drugim akterjem 
socialnih naložb, ter mreženja;

(iii) uprav sodelujočih držav, zlasti na 
regionalni in lokalni ravni, institucij 
socialne varnosti in služb za zaposlovanje, 
pristojnih za spodbujanje mobilnosti 
delovni sile, mikrofinančnih institucij in 
institucij, ki zagotavljajo financiranje 
socialnim podjetjem ali drugim akterjem 
socialnih naložb, ter mreženja;

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) krepiti pripravljenost na krizo, 
krizno upravljanje in odzivanje v Uniji za 
zaščito državljanov pred čezmejnimi 
nevarnostmi za zdravje;

(a) krepiti pripravljenost na krizo, 
krizno upravljanje in odzivanje v Uniji, 
med drugim tudi z mešanimi čezmejnimi 
skupinami za odzivanje, za zaščito 
državljanov pred čezmejnimi nevarnostmi 
za zdravje.

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) sprejeti ukrepe za krepitev 
zmogljivosti za pripravljenost na krizo, 
krizno upravljanje in odzivanje;

(i) sprejeti ukrepe za krepitev 
zmogljivosti za pripravljenost na krizo, 
krizno upravljanje in odzivanje ob 
upoštevanju možnih pojavov podnebnih 
sprememb; 

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(iii) podpirati laboratorijsko 
zmogljivosti;

(iii) podpirati zmogljivosti laboratorijev 
za hitro odzivanje na izredne dogodke, ko 
je to potrebno;

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) podpirati države članice pri prenosu 
znanja, koristnega za nacionalne procese 
reform, katerih namen so učinkovitejši, 
dostopnejši in odpornejši zdravstveni 
sistemi ter boljše spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni, s poudarkom na 
izzivih, opredeljenih v okviru evropskega 
semestra;

(iii) podpirati države članice pri prenosu 
znanja, koristnega za nacionalne in 
regionalne procese reform, katerih namen 
so učinkovitejši, dostopnejši in odpornejši 
zdravstveni sistemi ter boljše spodbujanje 
zdravja na lokalni, regionalni in 
nacionalni ravni in preprečevanje bolezni, 
s poudarkom na izzivih, opredeljenih v 
okviru evropskega semestra;

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka b – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) razvijati in izvajati pristope za 
odzivanje na prihodnje izzive zdravstvenih 
sistemov;

(iv) razvijati in izvajati pristope za 
odzivanje na prihodnje izzive nacionalnih 
in regionalnih zdravstvenih sistemov, s 
posebnim poudarkom na najbolj 
oddaljenih regijah;

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 27 –odstavek 2 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) čezmejno sodelovanje in 
partnerstva, vključno v čezmejnih regijah;

(i) čezmejno sodelovanje in 
partnerstva, vključno v čezmejnih regijah
in najbolj oddaljenih regijah;
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Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) vaje za pripravljenost na 
zdravstveno krizo;

(iii) vaje za pripravljenost na 
zdravstveno krizo in priprava odzivov na 
podlagi možnih scenarijev;

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) krepitev zmogljivosti, zlasti: (c) vključevanje in krepitev
zmogljivosti, zlasti:

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 27 –odstavek 2 – točka c – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) prek podpore za uvajanje, uporabo 
in vzdrževanje infrastrukture IT za 
izmenjavo podatkov;

(iii) prek podpore za uvajanje, uporabo 
in vzdrževanje infrastrukture IT za 
izmenjavo podatkov in z zagotavljanjem 
varstva podatkov;
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Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – točka 1 b – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

otroci, ki živijo v ustanovah in 
sirotišnicah,

Predlog spremembe 93
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Predlog uredbe
Priloga I – točka 1 – točka 1 b – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

podatki o prehodu z institucionalne 
oskrbe na oskrbo v družini in skupnosti,
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Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 –alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– število podprtih mikro, malih in 
srednjih podjetij (vključno z zadrugami in 
socialnimi podjetji).

– število podprtih mikro, malih in 
srednjih podjetij (vključno z zadrugami in 
socialnimi podjetji ter drugimi podjetji 
socialnega gospodarstva, ustanovljenimi s 
posebno zakonodajo držav članic).
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Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Skupen kazalnik neposrednega 
rezultata za subjekte:

– število mikro, malih in srednjih podjetij 
(vključno z zadrugami in drugimi podjetji 
socialnega gospodarstva, ustanovljenimi s 
posebno zakonodajo držav članic), ki so 
začela s svojo dejavnostjo po tem, ko so 
sodelovala v programu.
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Predlog uredbe
Priloga I – točka 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Skupni kazalnik dolgoročnejšega 
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rezultata za subjekte:

– število mikro, malih in srednjih podjetij 
(vključno z zadrugami, socialnimi podjetji 
in drugimi podjetji socialnega 
gospodarstva, ustanovljenimi s posebno 
zakonodajo držav članic), ki ohranijo 
svojo dejavnost še šest mesecev po začetku 
poslovanja.
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