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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V okviru nove uredbe o finančnem načrtu 2007–2013, ki jo je predlagala Evropska komisija, 
predlog o Evropskem socialnem skladu (ESS) ponovno izpostavlja vlogo, ki je bila dodeljena 
skladu od leta 1999, namreč podporo evropski strategiji zaposlovanja. Poročevalka mnenja 
pozdravlja predlog uredbe o ESS, ki predvideva okrepitev povezav med tem skladom, 
evropsko strategijo zaposlovanja in cilji, ki jih je odobrila Unija na področjih socialnega 
vključevanja, izobraževanja in usposabljanja ter pospeševanja enakosti žensk in moških. 
Izpolnjevanje teh ciljev je nujna posledica lizbonske strategije. 
Z bolje določenimi in poenostavljenimi odhodki ESS podpira, v okviru dveh ciljev –
„konvergence“ in „regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja“ –, povečano prilagodljivost 
delavcev in podjetij; izboljšanje dostopa do zaposlitve iskalcev zaposlitve in neaktivnih oseb, 
preprečevanje brezposelnosti; podaljševanje aktivnega življenja ter povečanje udeležbe žensk 
in migrantov na trgu dela; krepitev socialnega vključevanja prikrajšanih posameznikov in boja 
proti diskriminacijam; pospeševanje partnerstva za reforme na področjih zaposlovanja in 
socialnega vključevanja.

Vendar dejavnosti naložb v človeški kapital in tiste za krepitev institucionalne zmogljivosti, 
učinkovitosti uprav in javnih služb zadevajo zgolj cilj „konvergenca“. Poročevalka zato 
predlaga večjo fleksibilnost v zvezi s tem in poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
ki je edini pristojen, da preuči ta problem.

Poročevalka izraža zadovoljstvo, da je v predlogu uredbe o ESS izrecno omenjena nujnost 
pospeševanja enakosti moških in žensk, ne samo skozi vključitev razsežnosti spola v vse 
politike, ampak tudi skozi posebne ukrepe za povečevanje trajne udeležbe in napredovanje 
žensk na delovnem mestu v skladu z določbami iz Pogodbe ES. 

Poročevalka meni, da se morata boj proti vsaki obliki diskriminacije ter pospeševanje enakosti 
moških in žensk izvajati pri poklicnem usposabljanju ter tudi pri dostopu, udeležbi in 
napredovanju pri zaposlitvi.

Ozaveščanje prebivalstva o boju proti diskriminaciji in zlasti o pospeševanju enakosti moških 
in žensk je bistveno za spreminjanje miselnosti in upanje v resnične spremembe. Poročevalka 
zato meni, da je nujno potrebno, da ESS financira ukrepe ozaveščanja in obveščanja.

Poročevalka predlaga, da se načrte financiranja posebnih ukrepov in ukrepov vključevanja 
enakosti spolov vključi v operativne programe v skladu z zahtevo Odbora za pravice žensk in 
enakost spolov v poročilu o pobudi poslanke Marie Antonie Aviles Perée o ciljih enakih 
možnosti žensk in moških pri uporabi strukturnih skladov (A5-0059/2003). Taka vključitev bi 
omogočila ne samo izboljšanje upravljanja skladov, ampak tudi ocenjevanje, v kolikšni meri 
imajo ženske dejansko koristi od financiranih dejavnosti.

Ob upoštevanju pomembnosti izmenjevanja izkušenj in dobrih praks, pa tudi pospeševanja 
inovativnih dejavnosti za izboljšavo položaja žensk, poročevalka izraža zadovoljstvo, da so 
bili ti vidiki vključeni v novo uredbo o ESS. 
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Poročevalka izraža zadovoljstvo v zvezi z dejstvom, da nova uredba o ESS predvideva 
posvetovanje z nevladnimi akterji pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju operativnih 
programov. 

Poročevalka izraža zaskrbljenost v zvezi z odsotnostjo ukrepov obveščanja javnosti o 
financiranih dejavnosti v predlogu uredbe o ESS, tako da postanejo slednje preglednejše in 
laže dosegljive zainteresiranim akterjem. Predlaga uvedbo takih ukrepov v obravnavani 
predlog uredbe. Poleg tega poročevalka vztraja pri nujnosti omogočanja preprostega in hitrega 
dostopa do financiranih dejavnosti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
ki je edini pristojen, da vključi v svoje poročilo naslednje spremembe:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 3

(3) ESS naj podpira politike držav članic, ki 
so strogo usklajene s smernicami in 
priporočili, določenimi v okviru evropske 
strategije zaposlovanja in z dogovorjenimi 
cilji Skupnosti v zvezi s socialno 
vključenostjo ter izobraževanjem in 
usposabljanjem, da bi tako bolj prispeval k 
načrtom in ciljem, o katerih se je Evropski 
svet dogovoril v Lizboni in Göteborgu.

(3) ESS naj podpira politike držav članic, ki 
so strogo usklajene s smernicami in 
priporočili, določenimi v okviru evropske 
strategije zaposlovanja in z dogovorjenimi 
cilji Skupnosti v zvezi s socialno 
vključenostjo ter izobraževanjem in 
usposabljanjem, pa tudi spodbujanjem 
enakosti žensk in moških, da bi tako bolj 
prispeval k načrtom in ciljem, o katerih se je 
Evropski svet dogovoril v Lizboni in 
Göteborgu.

Obrazložitev

Enakost žensk in moških je, v skladu s členom 2 Pogodbe ES, cilj EU in tudi Evropske 
strategije zaposlovanja ter lizbonske strategije. Člen 2 predloga uredbe o misiji Evropskega 
socialnega sklada poleg tega med cilji Skupnosti omenja enakost žensk in moških. Ob 
upoštevanju pomembnosti tega načela in v skrbi za medsebojno usklajenost je ta cilj treba 
vključiti v uvodno izjavo 3.

  
1 UL C …/Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 4

(4) Za lažje predvidevanje in obvladovanje 
sprememb v okviru cilja regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja se mora 
pomoč ESS osredotočiti zlasti na 
povečevanje prilagodljivosti delavcev in 
podjetij, izboljšanje dostopa do zaposlitve in 
udeležbe na trgu dela, okrepitev socialne 
vključenosti prikrajšanih ljudi in na boj proti 
diskriminaciji ter spodbujanje partnerstev za 
reformo.

(4) Za lažje predvidevanje in obvladovanje 
sprememb v okviru ciljev konvergence ter
regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja 
se mora pomoč ESS osredotočiti zlasti na 
povečevanje prilagodljivosti delavcev in 
podjetij, izboljšanje dostopa do zaposlitve in 
udeležbe na trgu dela, okrepitev socialne 
vključenosti prikrajšanih ljudi in na boj proti 
diskriminaciji ter spodbujanje partnerstev za 
reformo.

Obrazložitev

Omenjeni cilji se uporabljajo hkrati za cilj konvergence ter cilj regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja, kot to lahko preberemo v členu 3.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 7

(7) Pomembno je zagotoviti skladnost 
ukrepov ESS s politikami, določenimi v 
okviru evropske strategije zaposlovanja, in 
usmeriti podporo ESS na izvajanje smernic 
in priporočil za zaposlovanje.

(7) Pomembno je zagotoviti skladnost 
ukrepov ESS s programi in politikami, 
določenimi v okviru evropske strategije 
zaposlovanja, zlasti s programom 
PROGRESS, pa tudi z nacionalnimi 
akcijskimi načrti o zaposlovanju in 
socialnem vključevanju, in usmeriti 
podporo ESS na izvajanje smernic in 
priporočil za zaposlovanje.

Obrazložitev

Strukturni skladi dopolnjujejo delovanje držav članic, torej je treba uskladiti delovanje ESS z 
nacionalnimi akcijskimi načrti za zaposlovanje in tistimi o socialnem vključevanju (uvodna 
izjava 13 Uredbe 1784/1999 o ESS). Treba je predvideti usklajenost med delovanjem ESS in 
programom PROGRESS, če ta program velja za zaposlovanje in socialno solidarnost. Člen 
15 predloga sklepa o programu PROGRESS (COM(2004) 488) izrecno predvideva uskladitev 
delovanja programa z ESS.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 9
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(9) Države članice in Komisija morajo 
zagotoviti, da izvajanje prednostnih nalog, ki 
jih financira ESS v okviru konvergenčnih 
ciljev ter ciljev regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja, prispeva k spodbujanju 
enakosti in odpravi neenakosti med 
ženskami in moškimi; uveljavljanje načel 
enakosti med spoloma bi moralo biti 
združeno s posebnimi ukrepi za povečanje 
trajnostne udeležbe in napredka žensk v 
zaposlovanju.

(9) Države članice in Komisija morajo 
zagotoviti, da izvajanje prednostnih nalog, ki 
jih financira ESS v okviru konvergenčnih 
ciljev ter ciljev regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja, prispeva k spodbujanju 
enakosti in odpravi neenakosti med 
ženskami in moškimi. uveljavljanje načel 
enakosti med spoloma bi moralo biti 
združeno s posebnimi ukrepi za izboljšanje 
dostopa do zaposlitve in za povečanje 
trajnostne udeležbe in napredka žensk v 
zaposlovanju.

Obrazložitev

Za izboljšanje udeležbe žensk na trgu dela je najprej treba predvideti posebne ukrepe za 
olajšanje njihovega dostopa do zaposlitve. Točka e) člena 2 Uredbe 1784/1999 o Evropskem 
socialnem skladu poleg tega določa, da „sklad podpira ... posebne ukrepe za izboljšanje 
dostopa in udeležbe žensk na trgu dela ...“ 

Predlog spremembe 5
Člen 3, odstavek 1, točka (a) (ii)

ii) predvidevanja in učinkovitega 
obvladovanja ekonomskih sprememb zlasti z 
oblikovanjem in razširjanjem inovativnih in 
bolj produktivnih oblik organizacije dela, 
vključno z boljšimi zdravstvenimi pogoji in 
varnostjo pri delu, prepoznavanjem 
prihodnjih zahtev za delo in znanja ter z 
oblikovanjem posebnih služb za 
zaposlovanje, usposabljanje in podporo 
delavcem v okviru prestrukturiranja podjetij 
in sektorjev.

ii) predvidevanja in učinkovitega 
obvladovanja ekonomskih sprememb zlasti z 
oblikovanjem in razširjanjem inovativnih in 
bolj produktivnih oblik organizacije dela, 
vključno z boljšimi pogoji dela, 
razporeditvijo delovnega časa, 
zdravstvenimi pogoji in varnostjo pri delu, 
prepoznavanjem prihodnjih zahtev za delo in 
znanja ter z oblikovanjem posebnih služb za 
zaposlovanje, usposabljanje in podporo 
delavcem v okviru prestrukturiranja podjetij 
in sektorjev.

Obrazložitev

Za izboljšanje kakovosti dela, ki ga predvideva lizbonska strategija in podpira ESS, se morajo 
prav tako izboljšati pogoji dela, pa tudi razporeditev delovnega časa, predvsem zaradi večje 
fleksibilnosti, da bi se upoštevale spremembe trga dela in bi se omogočilo usklajevanje 
družinskega in poklicnega življenja.

Predlog spremembe 6
Člen 3, odstavek 1, točka b), uvodni del
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b) Izboljšanje dostopa do zaposlitve 
iskalcem zaposlitve in neaktivnim osebam, 
preprečevanje brezposelnosti, podaljševanje 
delovne dobe in povečevanje udeležbe žensk 
in migrantov na trgu dela, zlasti s 
spodbujanjem:

b) Izboljšanje dostopa do zaposlitve 
iskalcem zaposlitve, zlasti mladim in še 
posebej mladim ženskam in neaktivnim 
osebam, preprečevanje brezposelnosti, 
podaljševanje delovne dobe in povečevanje 
udeležbe in tudi napredovanja žensk in 
migrantov na trgu dela, zlasti s 
spodbujanjem:

Obrazložitev

Statistike kažejo, da število mladih brezposelnih ne preneha naraščati. Poleg tega te razmere 
prizadenejo zlasti mlade ženske. Podpora ESS je bistvena za pomoč državam članicam pri 
spopadanju s tem problemom.

Predlog spremembe 7
Člen 3, odstavek 1, točka b) ii bis) (novo)

ii bis) posebnih ukrepov za izboljšanje 
dostopa in povečanje udeležbe pri 
zaposlovanju, pa tudi za napredovanje 
mladih in še zlasti mladih žensk na 
delovnem mestu.

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 6.

Predlog spremembe 8
Člen 3, odstavek 1, točka b) iii)

iii) posebnih ukrepov za povečanje obsega 
trajnostne udeležbe in napredka žensk v 
zaposlovanju, za zmanjšanje razlik med 
spoli na trgu delovne sile, vključno z 
odpravljanjem osnove za različne plače med 
spoloma, ukrepov za usklajevanje dela in 
privatnega življenja vključno z lažje 
dostopnim varstvom otrok in skrbjo za 
nepreskrbljene osebe;

iii) posebnih ukrepov za izboljšanje dostopa 
do zaposlitve ter povečanje obsega 
trajnostne udeležbe in napredka žensk v 
zaposlovanju, za zmanjšanje razlik med 
spoli na trgu delovne sile, vključno z 
odpravljanjem osnove za različne plače med 
spoloma, ukrepov za usklajevanje dela in 
privatnega življenja vključno z lažje 
dostopnim varstvom otrok in skrbjo za 
nepreskrbljene osebe;
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Obrazložitev

Ukrepi za olajšanje dostopa in udeležbe žensk pri zaposlovanju so nujni. Točka e) člena 2 
Uredbe 1784/1999 o ESS določa, da „Sklad podpira posebne ukrepe za izboljšanje dostopa in 
udeležbe žensk na trgu dela …“

Predlog spremembe 9
Člen 3, odstavek 1, točka b) iv)

iv) posebnih ukrepov za okrepitev 
socialnega vključevanja migrantov in 
povečanja njihove udeležbe v zaposlovanju, 
vključno z usmerjevalnim in jezikovnim 
izobraževanjem in potrjevanjem izobrazbe, 
pridobljene v tujini.

iv) posebnih ukrepov za okrepitev 
socialnega vključevanja migrantov, 
izboljšanja njihovega dostopa do zaposlitve
in povečanja njihove udeležbe v 
zaposlovanju ter napredovanja na delovnem 
mestu, vključno z usmerjevalnim in 
jezikovnim izobraževanjem in potrjevanjem 
izobrazbe, pridobljene v tujini.

Obrazložitev

Za osebe, ki so se priselile v Evropsko unijo, je treba predvideti možnost dostopa do trga dela 
in trajne udeležbe na njem ter tudi poklicnega napredovanja.

Predlog spremembe 10
Člen 3, odstavek 1, točka c) i)

i) možnosti in načini vključevanja v 
zaposlovanje za prikrajšane ljudi, ljudi, ki so 
bili socialno izključeni, ljudi, ki so 
predčasno opustili šolanje, manjšine in ljudi, 
nezmožne za delo, s pomočjo zaposlitvenih 
ukrepov, tudi na področju socialnega 
gospodarstva, spremljevalnih ukrepov in 
ustrezne socialne podpore ter skrbstvenih 
storitev;

i) možnosti in načini vključevanja v 
zaposlovanje za prikrajšane ljudi, ljudi, ki so 
bili socialno izključeni, ljudi, ki so 
predčasno opustili šolanje, manjšine in ljudi, 
nezmožne za delo, s pomočjo zaposlitvenih 
ukrepov, tudi na področju socialnega 
gospodarstva, spremljevalnih ukrepov in 
primerne socialne podpore ter skrbstvenih
storitev;

Obrazložitev
Gre za prevajalsko napako v razmerju do začetne angleške verzije, ki govori o
"…accompanying actions and relevant social support and care services"
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Predlog spremembe 11
Člen 3, odstavek 1, točka c) ii)

ii) raznolikosti na delovnem mestu in boja 
proti diskriminaciji pri nastopanju na trgu 
dela s pomočjo ozaveščanja in vključevanja 
lokalnih skupnosti ter podjetij.

ii) raznolikosti na delovnem mestu in boja 
proti diskriminaciji pri poklicnem 
usposabljanju, nastopanju, udeležbi na trgu 
dela in napredovanju na trgu dela s 
pomočjo ozaveščanja in vključevanja 
lokalnih skupnosti ter podjetij.

Obrazložitev

Diskriminacija prikrajšanih posameznikov ne velja izključno za dostop, ampak tudi za 
udeležbo pri zaposlovanju in napredovanje na delovnem mestu, pa tudi za poklicno 
usposabljanje.

Predlog spremembe 12
Člen 3, odstavek 3 bis (novo)

3 bis. ESS podpira ukrepe obveščanja in 
ozaveščanja prebivalstva, ki jih izvajajo 
države članice v boju proti diskriminaciji 
ter za pospeševanje enakosti žensk in 
moških v družbi.

Obrazložitev

Pri boju proti diskriminaciji in neenakosti med moškimi in ženskami je treba ozaveščati 
prebivalstvo tako, da se postopoma spreminja miselnost, da bi se doseglo resnično enakost na 
trgu dela.

Predlog spremembe 13
Člen 3, odstavek 4

4. Pri izvajanju prednostne naloge socialne 
vključenosti, na katero se nanaša odstavek 2
(c)(i), lahko financiranje ukrepov v okviru 
Uredbe (ES) št. […] [ESRR] s strani ESS 
znaša največ 10 % vrednosti obravnavane 
prednostne naloge.

4. Pri izvajanju prednostne naloge socialne 
vključenosti, na katero se nanaša odstavek 1
(c)(i), lahko financiranje ukrepov 
v okviru Uredbe (ES) št. […] [ESRR] s 
strani ESS znaša največ 10 % vrednosti 
obravnavane prednostne naloge.

Obrazložitev

Gre za napako pri odstavkih. Člen 3 (1)(c)( i) je tisti, ki velja za socialno vključevanje in ne 
odstavek (2)(c)(i).
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Predlog spremembe 14
Člen 4, odstavek 2 bis (novo)

2 bis. Operativni programi vsebujejo načrt 
financiranja posebnih ukrepov, vključno z 
ukrepi za pospeševanje socialne kohezije 
ter enakosti žensk in moških.

Obrazložitev

Vključitev načrta financiranja različnih ukrepov in posebnih ukrepov, zlasti tistih, namenjenih 
pospeševanju enakosti žensk in moških, v operativne programe bo omogočila nadzorovanje 
uporabe skladov in presojanje o učinkovitosti vsakega posredovanja.

Predlog spremembe 15
Člen 4, odstavek 4

4. Kvantificirani cilji in kazalci, izbrani za 
spremljanje izvajanja nacionalnega 
strateškega referenčnega okvirja, določenega 
v členu 18 Uredbe (ES) št. […] [o splošnih 
določbah o Strukturnih skladih in 
Kohezijskem skladu], so tisti, ki se uporabijo 
pri izvajanju evropske strategije 
zaposlovanja in v okviru dogovorjenih ciljev 
Skupnosti na področjih socialne vključenosti 
ter izobraževanja in usposabljanja. Kazalci 
za spremljanje operativnih programov so 
skladni s temi kvantificiranimi cilji.

4. Kvantificirani cilji in kazalci, izbrani za 
spremljanje izvajanja nacionalnega 
strateškega referenčnega okvirja, določenega 
v členu 18 Uredbe (ES) št. […] [o splošnih 
določbah o Strukturnih skladih in 
Kohezijskem skladu], so tisti, ki se uporabijo 
pri izvajanju evropske strategije 
zaposlovanja in v okviru dogovorjenih ciljev 
Skupnosti na področjih socialne vključenosti 
ter izobraževanja in usposabljanja, pa tudi 
enakosti žensk in moških. Kazalci za 
spremljanje operativnih programov so 
skladni s temi kvantificiranimi cilji.

Obrazložitev

Enakost žensk in moških je cilj Skupnosti, ki ga mora ESS upoštevati.

Predlog spremembe 16
Člen 4, odstavek 5

5. Na podlagi opravljenih vrednotenj 
delovanja ESS se oceni tudi učinek ukrepov, 
ki jih podpira ESS, na izvajanje evropske 
strategije zaposlovanja in na cilje Skupnosti 

5. Na podlagi opravljenih vrednotenj 
delovanja ESS se oceni tudi učinek ukrepov, 
ki jih podpira ESS, na izvajanje evropske 
strategije zaposlovanja in na cilje Skupnosti 
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na področjih socialne vključenosti in 
izobraževanja ter usposabljanja v 
obravnavani državi članici.

na področjih socialne vključenosti, 
pospeševanja enakosti žensk in moških in 
izobraževanja ter usposabljanja v 
obravnavani državi članici.

Obrazložitev

Treba je oceniti, v kolikšni meri ukrepi, ki jih financira ESS, prispevajo k pospeševanju 
enakosti žensk in moških v državah članicah.

Predlog spremembe 17
Člen 5, odstavek 2

2. Države članice in organi upravljanja 
vsakega operativnega programa zagotovijo 
vključenost socialnih partnerjev in zadostno 
posvetovanje z nevladnimi zainteresiranimi 
stranmi na primerni teritorialni ravni, pri 
načrtovanju, izvajanju in spremljanju 
podpore ESS.

2. Države članice in organi upravljanja 
vsakega operativnega programa zagotovijo 
vključenost socialnih partnerjev in zadostno 
posvetovanje z nevladnimi zainteresiranimi 
stranmi na primerni teritorialni ravni, pri 
načrtovanju, izvajanju in spremljanju in 
ocenjevanju podpore ESS.

Obrazložitev

Člen 10 splošne uredbe predvideva, da partnerstvo „pokriva pripravo in spremljanje 
nacionalnega referenčnega strateškega okvira kot tudi pripravo, izvajanje, spremljanje in 
ocenjevanje operativnih programov. Države članice vključijo ustrezne partnerje, zlasti regije, 
v različnih programskih stopnjah …“

Predlog spremembe 18
Člen 5, odstavek 2 bis (novo)

2 bis. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za obveščanje prebivalstva in 
zadevnih akterjev o operativnih programih 
in dejavnostih, ki bi jih lahko financiral 
ESS.

Obrazložitev

Obveščanje prebivalstva in zadevnih akterjev omogoča zagotovitev preglednosti 
posredovanja sklada, povečanje števila predlogov projektov, pa tudi sodelovanje pri 
financiranih dejavnostih, in bo prispevalo k razrešitvi težav nezadostne izkoriščenosti 
odobrenih sredstev.
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Predlog spremembe 19
Člen 5, odstavek 3

3. Organi upravljanja vsakega operativnega 
programa zagotovijo zadostno udeležbo in 
dostop socialnih partnerjev do aktivnosti, ki 
se podpirajo v skladu s členom 2 te uredbe.

V okviru „konvergenčnega“ cilja se vsaj 2 % 
ESS dodeli usposabljanju in aktivnostim, ki 
jih skupaj izvajajo socialni partnerji, zlasti 
glede prilagodljivosti delavcev in podjetij, 
kot je to navedeno v členu 2(1)(a).

3. Organi upravljanja vsakega operativnega 
programa zagotovijo zadostno udeležbo in 
dostop socialnih partnerjev do aktivnosti, ki 
se podpirajo v skladu s členom 3 te uredbe.

V okviru „konvergenčnega“ cilja se vsaj 2 % 
ESS dodeli usposabljanju in aktivnostim, ki 
jih skupaj izvajajo socialni partnerji, zlasti 
glede prilagodljivosti delavcev in podjetij, 
kot je to navedeno v členu 3(1)(a).

Obrazložitev

Gre za napako v številki referenčnega člena.

Predlog spremembe 20
Člen 5, odstavek 4

4. Organi upravljanja vsakega operativnega 
programa spodbujajo zadostno udeležbo in 
možnost dostopa nevladnih organizacij do 
podprtih aktivnosti, zlasti na področju 
socialne vključenosti in enakosti med 
ženskami in moškimi.

4. Organi upravljanja vsakega operativnega 
programa spodbujajo zadostno udeležbo in 
zagotavljajo možnost preprostega in hitrega
dostopa zadevnih nevladnih organizacij do 
podprtih aktivnosti, zlasti na področju 
socialne vključenosti in enakosti med 
ženskami in moškimi.

Obrazložitev

Nevladne organizacije pogosto naletijo na težave pri dostopu do dejavnosti, ki jih financirajo 
strukturni skladi, zlasti zaradi pogosto dolgih časovnih priprav in postopkovnih težav. 
Uvodna izjava 14 Uredbe 1784/1999 o ESS poleg tega določa, da „je mogoče sprejeti 
določbe, ki omogočajo enostaven in hiter dostop lokalnih skupin, vključno z nevladnimi 
organizacijami, do podpore sklada …“

Predlog spremembe 21
Člen 6

Države članice in organi upravljanja 
zagotovijo, da je v operativnih programih 
vključen opis načina, kako spodbujati 
enakost spolov pri načrtovanju, izvajanju in 
spremljanju, vključno z vsemi posebnimi

Države članice in organi upravljanja 
zagotovijo, da je v operativnih programih 
vključen opis načina, kako spodbujati 
enakost spolov pri načrtovanju, izvajanju in 
spremljanju in ocenjevanju vključno s 
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kazalci, ter vrednotenju. statistiko ter vsemi kakovostnimi in 
količinskimi kazalci, razdeljenimi po spolu.

Države članice skrbijo za uravnoteženo 
udeležbo žensk in moških v sestavi organov 
odločanja, izbiranja in spremljanja na 
lokalni, regionalni ter državni ravni.

Obrazložitev

Sistematična uporaba statistik ter kakovostnih in količinskih kazalcev, razdeljenih po spolu, je 
odločilna za spremljanje, ocenjevanje in presojanje učinkovitosti posredovanj sklada v 
razmerju do uresničevanja cilja enakih možnosti. Uravnotežena udeležba žensk in moških v 
zgoraj navedenih organih je nujna za pravilno uporabo skladov na področju enakosti spolov 
(cf člen 35 splošne uredbe 1260/1999 o strukturnih skladih v zvezi z uravnoteženo sestavo 
odborov za spremljanje).

Predlog spremembe 22
Člen 10, točka (c)

c) ukrepov za okrepitev socialnega 
vključevanja in zaposlovanja manjšin;

c) ukrepov za okrepitev socialnega 
vključevanja in zaposlovanja manjšin, 
prikrajšanih in invalidnih oseb;

Obrazložitev

Letno in končno poročilo o izvajanju bi moralo vsebovati, poleg povzetka ukrepov v korist 
nacionalnim manjšinam, tudi druge vrste oseb, zlasti prikrajšane posameznike in invalidne 
osebe. Letno in končno poročilo o izvajanju bi moralo vsebovati povzetek ukrepov, izvajanih 
za krepitev socialnega vključevanja in zaposlovanja vseh oseb iz točke c) odstavka 1 člena 3.
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