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Predlog spremembe 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Sporočilo Komisije „Nove spretnosti in 
znanja za nova delovna mesta:
predvidevanje in usklajevanje potreb in 
znanja na trgu dela“1 ter skupna načela 
prožne varnosti, ki jih je Evropski svet 
sprejel 14. decembra 2007, poudarjajo 
cilje spodbujanja trajne prilagodljivosti in 
zaposljivosti delavcev prek boljših 
možnosti za učenje na vseh ravneh ter 
strategij za razvoj spretnosti in znanja, ki 
ustrezajo potrebam gospodarstva.

(3) Nizka raven uporabe sredstev iz 
evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji (od letno dodeljenih 500 
milijonov je bilo leta 2007 porabljenih le 
65.214.850 EUR, leta 2008 pa 14.624.972 
EUR) kaže, da je treba preveriti nekatere 
vidike sklada, da bi zagotovili izpolnitev 
njegovih ciljev.

Or. pt

Predlog spremembe 4
Elisabeth Schroedter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Sporočilo Komisije „Nove spretnosti in 
znanja za nova delovna mesta: 
predvidevanje in usklajevanje potreb in 
znanja na trgu dela“ ter skupna načela 
prožne varnosti, ki jih je Evropski svet 
sprejel 14. decembra 2007, poudarjajo

(3) Sporočilo Komisije „Nove spretnosti in 
znanja za nova delovna mesta: 
predvidevanje in usklajevanje potreb in 
znanja na trgu dela“ poudarja cilje 
spodbujanja zaposljivosti delavcev prek 
boljših možnosti za učenje na vseh ravneh 

                                               
1 KOM (2008) 868.
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cilje spodbujanja trajne prilagodljivosti in
zaposljivosti delavcev prek boljših 
možnosti za učenje na vseh ravneh ter 
strategij za razvoj spretnosti in znanja, ki 
ustrezajo potrebam gospodarstva.

ter strategij za razvoj spretnosti in znanja, 
ki ustrezajo potrebam gospodarstva in 
družbe, ter se nanašajo na ekološko 
prestrukturiranje in omogočajo delavcem, 
da razvijejo svoje zaposlitvene sposobnosti 
za zelena delovna mesta.

Or. en

Predlog spremembe 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Po najnovejših gospodarskih 
napovedih se bo brezposelnost v Evropski 
uniji močno povečala, kar bi lahko imelo 
hude socialne posledice v številnih regijah 
Unije, zlasti v regijah s slabšo 
gospodarsko strukturo. 

Or. pt

Predlog spremembe 6
Iuliu Winkler

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Razširitev področja uporabe 
evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji je solidarnostna zaveza, s 
katero naj bi zmanjšali glavne posledice 
svetovne gospodarske in finančne krize na 
možnosti za zagotavljanje trajnostnega 
razvoja regij ter preprečili, da bi se razlike 
med njimi še poglobile.

Or. en
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Obrazložitev

V izjemnih okoliščinah zaradi svetovne finančne in gospodarske krize bi s spremembo uredbe 
o evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji v smislu sedanjega predloga Skupnosti 
omogočili, da okrepi socialno in ekonomsko kohezijo ter vedno spodbuja uravnotežen in 
trajnostni razvoj regij.

Predlog spremembe 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 1927/2006 
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„1a. Z odstopanjem od člena 1 
zagotavlja ESPG podporo tudi delavcem, 
ki postanejo presežni zaradi svetovne 
finančne in gospodarske krize, če vloge 
ustrezajo merilom iz člena 2(a), (b) ali (c).

„1a. ESPG zagotavlja podporo tudi 
delavcem, ki postanejo presežni zaradi 
svetovnih finančnih in gospodarskih kriz, 
če vloge ustrezajo merilom iz člena 2(a), 
(b) ali (c).“

To odstopanje se uporablja za vse vloge, 
predložene pred 31. decembrom 2010.“

Or. pt

Obrazložitev

V predlogu Komisije je predvidena možnost naknadnega pregleda meril za pomoč iz sklada, s 
čimer bi zagotovili, da lahko trajno podpira delavce, ki sta jih prizadeli gospodarska in 
finančna kriza. S tem predlogom spremembe bi ta ukrep že zdaj vključili v sklad in se izognili 
naknadnemu preverjanju. To je potrebno zaradi predvidenega povečanja brezposelnosti v 
Uniji in preveč omejujočih meril za pridobitev sredstev iz sklada.  

Predlog spremembe 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1927/2006 
Člen 2 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančni prispevek iz ESPG bo 
določen, kjer velike strukturne 

Finančni prispevek iz ESPG bo 
določen, kjer velike strukturne 
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spremembe v svetovnih 
trgovinskih tokovih privedejo do 
resnih gospodarskih motenj, 
predvsem do bistvenega 
povečanja uvoza v EU ali hitrega 
padca tržnega deleža EU v nekem 
sektorju ali preselitve proizvodnje 
v tretje države, kar povzroči:

spremembe v svetovnih 
trgovinskih tokovih privedejo do 
resnih gospodarskih motenj, 
predvsem do bistvenega 
povečanja uvoza v EU ali hitrega 
padca tržnega deleža EU v nekem 
sektorju ali preselitve proizvodnje 
v tretje države ali med državami 
članicami, kar povzroči:

Or. pt

Obrazložitev

Pogojevanje pomoči s preselitvijo proizvodnje izven Evropske unije lahko delavcem, ki so 
postali presežni zaradi preselitve proizvodnje ali prestrukturiranja znotraj EU, vzbudi 
občutek nepravičnosti. S tem predlogom spremembe se ta nepravičnost odpravi.

Predlog spremembe 9
Elisabeth Schroedter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1927/2006 
Člen 2 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančni prispevek iz ESPG bo določen, 
kjer velike strukturne spremembe v 
svetovnih trgovinskih tokovih privedejo do 
resnih gospodarskih motenj, predvsem do 
bistvenega povečanja uvoza v EU ali 
hitrega padca tržnega deleža EU v nekem 
sektorju ali preselitve proizvodnje v tretje 
države, kar povzroči:

Finančni prispevek iz ESPG bo določen, 
kjer velike strukturne spremembe v 
svetovnih trgovinskih tokovih privedejo do 
resnih gospodarskih motenj, predvsem do 
bistvenega povečanja uvoza v EU ali 
hitrega padca tržnega deleža EU v nekem 
sektorju ali preselitve proizvodnje v tretje 
države, zaradi česar je nujno ekološko 
utemeljeno prestrukturiranje, kar 
povzroči:

Or. en
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Predlog spremembe 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1927/2006 
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsaj 500 presežnih delavcev v obdobju 
9 mesecev, zlasti v malih in srednje velikih 
podjetjih, v oddelku NACE 2 v eni regiji 
ali dveh sosednjih regijah po ravni NUTS 
II ali

b) vsaj 500 presežnih delavcev v obdobju 
12 mesecev, zlasti v malih in srednje 
velikih podjetjih, v oddelku ali več 
oddelkih NACE 2, če gre za isto 
proizvodno verigo, v eni regiji ali dveh 
sosednjih regijah po ravni NUTS II ali

Or. pt

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je zaščititi možnost, da bi od sklada imelo koristi na stotine 
delavcev iz različnih podjetij (predvsem mikro ali malih in srednjih podjetij) v isti proizvodni 
verigi, ki bi jih razdelili v enega ali več oddelkov NACE 2.

Predlog spremembe 11
Iosif Matula

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1927/2006 
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsaj 500 presežnih delavcev v obdobju 
9 mesecev, zlasti v malih in srednje velikih 
podjetjih, v oddelku NACE 2 v eni regiji 
ali dveh sosednjih regijah po ravni NUTS 
II ali

(b) vsaj 500 presežnih delavcev v obdobju 
9 mesecev, zlasti v malih in srednje velikih 
podjetjih, v oddelku NACE 2 v eni regiji 
ali dveh sosednjih regijah iz iste države 
članice ali iz sosednjih držav članic po 
ravni NUTS II ali

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da kohezija regij poteka na ravni Skupnosti, ne le na nacionalni ravni. Ko se v 
sosednjih regijah pojavi visoka stopnja brezposelnosti na istem področju, se mi zdi 
pomembno, da se uporabi evropski sklad za prilagoditev globalizaciji.

Predlog spremembe 12
Iosif Matula

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1927/2006 
Člen 2 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Vzporedno s tem lokalni organi 
spodbujajo nadzor in informacijske 
kampanje, da bi ugotovili nove možnosti 
za zaposlovanje in poklicno 
preusposabljanje glede na posebne 
potrebe posamezne regije.

Or. en

Obrazložitev

Vedno je pomembno, da se stalno nadzira število presežnih delavcev ter poskuša najti nove 
zaposlitvene možnosti na regionalni ravni.

Predlog spremembe 13
Monica Giuntini

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1927/2006 
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izračun števila presežnih delavcev iz 
točk (a), (b) in (c) prvega odstavka se 
odpuščanje šteje od trenutka, ko 
delodajalec obvesti presežnega delavca o 
prekinitvi pogodbe o zaposlitvi, ali od 
dejanske prekinitve pogodbe o zaposlitvi 
pred njenim iztekom zaradi razlogov, ki 
niso povezani z posameznim zadevnim 

Za izračun števila strukturnih presežkov iz 
točk (a), (b) in (c) prvega odstavka se 
strukturni presežek šteje od trenutka, ko 
delodajalec obvesti presežnega delavca o 
prekinitvi pogodbe o zaposlitvi, ali od 
dejanske prekinitve pogodbe o zaposlitvi 
pred njenim iztekom zaradi razlogov, ki 
niso povezani z posameznim zadevnim 
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delavcem. V vsakem primeru je treba 
izbrati eno od teh dveh možnosti in jo 
navesti v vlogi.

delavcem. V vsakem primeru je treba
izbrati eno od teh dveh možnosti in jo 
navesti v vlogi.

Or. it

Obrazložitev

Namen reforme sklada je poenostaviti koriščenje njegovih sredstev. Izraz strukturni presežek 
dovoljuje, da se njegovo področje uporabe razširi na kategorije delavcev, ki na podlagi 
posebne nacionalne zakonodaje ne bi bili več upravičeni do pomoči, kot so bili v preteklosti.

Predlog spremembe 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 1927/2006 
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na pobudo Komisije se lahko ESPG v 
okviru zgornje meje 0,35 % najvišjega 
zneska za ESPG za navedeno leto uporabi 
za financiranje dejavnosti priprave, 
spremljanja, informiranja, razvoja 
temeljnega znanja, ki je potrebno za 
izvajanje ESPG, upravne in tehnične 
podpore, revizije, nadzora in vrednotenja, 
potrebnih za izvajanje te uredbe. 

1. Na pobudo Komisije se lahko ESPG v 
okviru zgornje meje 0,15% najvišjega 
zneska za ESPG za navedeno leto uporabi 
za financiranje dejavnosti priprave, 
spremljanja, informiranja, razvoja 
temeljnega znanja, ki je potrebno za 
izvajanje ESPG, upravne in tehnične 
podpore, revizije, nadzora in vrednotenja, 
potrebnih za izvajanje te uredbe. 

Or. pt

Predlog spremembe 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 1927/2006 
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„1. Komisija na podlagi ocene, izvedene v „1. Komisija na podlagi ocene, izvedene v 
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skladu s členom 5(5), predvsem ob 
upoštevanju števila delavcev, ki 
potrebujejo pomoč, predlaganih ukrepov in 
predvidenih stroškov čim prej oceni ter 
predlaga znesek finančnega prispevka, ki 
se lahko izplača, če sploh, glede na 
omejitve sredstev, ki so na voljo. Znesek 
ne sme preseči 75 % celotnega zneska 
predvidenih stroškov iz člena 5(2)(d).“

skladu s členom 5(5), predvsem ob 
upoštevanju števila delavcev, ki 
potrebujejo pomoč, predlaganih ukrepov in 
predvidenih stroškov čim prej oceni ter 
predlaga znesek finančnega prispevka, ki 
se lahko izplača, če sploh, glede na 
omejitve sredstev, ki so na voljo. Znesek 
ne sme preseči 85% celotnega zneska 
predvidenih stroškov iz člena 5(2)(d).“

Or. pt

Obrazložitev

Zaradi težav, ki jih imajo številne države članice pri pokrivanju stroškov dejavnosti in 
ukrepov za podporo delavcem, je treba povečati stopnjo sofinanciranja Skupnosti.

Predlog spremembe 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (ES) št. 1927/2006 
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Člen 12(1) se nadomesti z naslednjim: 

„1. Odhodki iz ESPG znašajo največ 
1.000.000.000 EUR letno v tekočih 
cenah.“

Or. pt

Predlog spremembe 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1927/2006 
Člen 13 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

'2. Države članice izvedejo vse upravičene 
ukrepe, vključene v usklajen sveženj 
prilagojenih storitev, v roku 24 mesecev od 
datuma vloge v skladu s členom 5.“

'2. Države članice izvedejo vse upravičene 
ukrepe, vključene v usklajen sveženj 
prilagojenih storitev, v roku 30 mesecev od 
datuma vloge v skladu s členom 5.“

Or. pt

Obrazložitev

Da bi bolje in učinkoviteje izvedli dejavnosti in ukrepe v povezavi s posameznimi prošnjami, 
je treba rok podaljšati na 30 mesecev.

Predlog spremembe 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1927/2006 
Člen 20 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V členu 20 se za prvim 
pododstavkom vstavi nov 
pododstavek:

„Na podlagi predloga Komisije 
lahko Evropski parlament in Svet 
pregledata to uredbo, vključno z 
začasnim odstopanjem iz 
odstavka 1(a) člena 1.“

črtano

Or. pt

Obrazložitev

V predlogu Komisije je predvidena možnost naknadnega pregleda meril za pomoč iz sklada, s 
čimer bi zagotovili, da lahko trajno podpira delavce, ki sta jih prizadeli gospodarska in 
finančna kriza. S tem predlogom spremembe bi ta ukrep že zdaj vključili v sklad in se izognili 
naknadnemu preverjanju. To je potrebno zaradi predvidenega povečanja brezposelnosti v 
Uniji in preveč omejujočih meril za pridobitev sredstev iz sklada.  
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