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UREDBA (EU) št. 1296/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN
SVETA
z dne 11. decembra 2013
o Programu Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije
(„EaSI“) in spremembi Sklepa št. 283/2010/EU o ustanovitvi
Evropskega
mikrofinančnega
instrumenta
Progress
za
zaposlovanje in socialno vključenost
(Besedilo velja za EGP)
NASLOV I
SKUPNE DOLOČBE

Člen 1
Predmet urejanja
1.
S to uredbo se ustanovi Program Evropske unije za zaposlovanje
in socialne inovacije (v nadaljnjem besedilu: Program), katerega namen
je prispevati k izvajanju Evrope 2020, vključno z njenimi glavnimi cilji,
integriranimi smernicami in vodilnimi pobudami, tako da se zagotavlja
finančna podpora za cilje Unije v smislu spodbujanja visoke ravni
kakovostnega in trajnega zaposlovanja, zagotavljanja ustrezne in
dostojne socialne zaščite, boja proti socialni izključenosti in revščini
ter izboljšanja delovnih pogojev.

2.

Program traja od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020.

Člen 2
Opredelitev pojmov
V tej uredbi:

(1) „socialno podjetje“ pomeni podjetje ne glede na pravno obliko, ki:

(a) ima v skladu s svojimi pravili, statuti ali drugimi pravnimi
dokumenti, na podlagi katerih je ustanovljen za glavni cilj dose
ganje merljivih, pozitivnih socialnih učinkov namesto ustvar
janja dobička za svoje lastnike, člane in delničarje in ki:

(i) nudi storitve ali proizvaja blago velikega socialnega
pomena in/ali

(ii) pri proizvodnji izdelkov ali nudenju storitev izpolnjuje svoj
socialni cilj;

(b) svoje dobičke uporablja najprej in predvsem za doseganje
svojega osnovnega cilja ter ima vnaprej določene postopke in
pravila za vsako razdeljevanje dobička med delničarje in last
nike, kar zagotavlja, da tako razdeljevanje ne spodkopava
osnovnega cilja; ter

02013R1296 — SL — 02.08.2018 — 002.001 — 3
▼B
(c) se upravlja podjetniško, odgovorno in pregledno, predvsem z
vključevanjem delavcev, strank in zainteresiranih strani, na
katere vplivajo njegove poslovne dejavnosti;

(2) „mikrokredit“ pomeni posojilo v znesku do 25 000 EUR;

(3) „mikropodjetje“ pomeni podjetje, vključno s samozaposlenimi, ki
ima manj kot 10 zaposlenih, ter letni promet ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR, v skladu s Priporočilom
Komisije 2003/361/ES (1);

(4) „mikrofinanciranje“ vključuje poroštva, mikrokredite, lastniški
kapital in navidezni lastniški kapital, ki so odobreni osebam in
mikropodjetjem, ki imajo težave pri dostopanju do posojil;

(5) „socialne inovacije“ pomeni inovacije, ki imajo socialne cilje in
uporabljajo sredstva socialne narave in zlasti tista, ki se nanašajo
na razvoj in izvajanje novih zamisli (glede izdelkov, storitev in
vzorcev), ki hkrati izpolnjujejo socialne potrebe in ustvarjajo nove
socialne odnose ali sodelovanje in tako niso dobre le za družbo,
ampak tudi spodbujajo zmožnost družbe, da ukrepa;

(6) „eksperimentiranje na področju socialne politike“ pomeni ukrepe
politike, ki prinašajo inovativne odgovore na socialne potrebe in
se izvajajo v majhnem obsegu in v pogojih, ki omogočajo, da se
njihov učinek izmeri, preden se jih lahko ponovi v širšem obsegu,
če so rezultati prepričljivi.

Člen 3
Struktura progama
1.

Program je sestavljen iz naslednjih treh dopolnjujočih se osi:

(a) os Progress, ki podpira razvoj, izvajanje, spremljanje in vrednotenje
instrumentov in politik Unije iz člena 1 in ustreznega prava Unije,
ter ki spodbuja oblikovanje politike, temelječe na dokazih, socialno
inovativnost in socialni napredek, v partnerstvu s socialnimi part
nerji, organizacijami civilne družbe ter javnimi in zasebnimi organi;

(b) os EURES, ki podpira dejavnosti, ki jih izvaja EURES, namreč
specializirane službe, ki jih ustanovijo države EGP in Švicarska
konfederacija, skupaj s socialnimi partnerji, drugimi ponudniki
zaposlitev in drugimi zainteresiranimi stranmi, da bi razvili
(1) Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro,
malih in srednje velikih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).
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izmenjavo in širjenje informacij ter druge oblike sodelovanja, kot so
čezmejna partnerstva, da se pospeši pravična prostovoljna
geografska mobilnost delavcev ter prispeva k visoki stopnji kako
vostnega in trajnega zaposlovanja;

(c) os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, ki povečuje dostop do
in razpoložljivost finančnih sredstev za pravne in fizične osebe, na
podlagi člena 26.

2.
Skupne določbe iz tega naslova se uporabljajo za vse tri osi,
navedene v točkah (a), (b) in (c) odstavka 1, poleg posebnih določb
naslova II.

Člen 4
Splošni cilji Programa
1.

Program si prizadeva doseči naslednje splošne cilje:

(a) povečati odgovornost med oblikovalci politike na vseh ravneh in
uvesti konkretne, usklajene ukrepe na ravni Unije in držav članic,
pri tem pa spoštovati cilje Unije na področjih iz člena 1 v tesnem
sodelovanju s socialnimi partnerji, kot tudi organizacijami civilne
družbe ter javnimi in zasebnimi organi;

(b) podpirati razvoj ustreznih, dostopnih in učinkovitih sistemov
socialne zaščite in trgov dela ter pospeševati reformo politike na
področjih iz člena 1, zlasti s spodbujanjem dostojnega dela in
delovnih pogojev, preventivne kulture za zdravje in varnost pri
delu, bolj zdravega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življe
njem, ter dobrega upravljanja socialnih ciljev, vključno s konver
genco, kot tudi vzajemnega učenja in socialnih inovacij;

(c) zagotoviti, da se pravo Unije pri zadevah, povezanih s področji iz
člena 1 učinkovito uporablja, in po potrebi prispevati k posodobitvi
prava Unije v skladu z načeli dostojnega dela ter ob upoštevanju
načel pametne ureditve;

(d) spodbujati pravično prostovoljno geografsko mobilnost delavcev ter
povečevati zaposlitvene možnosti z razvojem visoko kakovostnih in
vključujočih trgov dela Unije, ki so odprti in vsem dostopni, hkrati
pa se spoštuje pravice delavcev po vsej Uniji, vključno s prostim
gibanjem;

(e) spodbujati zaposlovanje in socialno vključenost s povečevanjem
razpoložljivosti in dostopnosti mikrofinanciranja za ranljive osebe,
ki želijo ustanoviti mikropodjetja, kot tudi za obstoječa mikropodje
tja, ter s povečevanjem dostopa do financiranja za socialna podjetja;
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2.
Pri zasledovanju teh ciljev si Program pri vseh oseh in ukrepih
prizadeva:

(a) nameniti posebno pozornost ranljivim skupinam, kot so mladi;

(b) spodbujati enakost žensk in moških, tudi z vključitvijo načela
enakosti spolov, po potrebi tudi pri dodelitvi proračunskih sredstev;

(c) boriti se proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti,
vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

(d) pri opredeljevanju in izvajanju politik in dejavnosti Unije, spodbu
jati visoko stopnjo kakovostne in trajnostne zaposlenosti, zagota
vljati ustrezno in dostojno socialno zaščito, preprečevati dolgotrajno
brezposelnost in boriti se proti revščini in socialni izključenosti.

Člen 5
Proračun
1.
Finančna sredstva za izvajanje Programa od 1. januarja 2014 do
31. decembra 2020 znašajo 919 469 000 EUR v tekočih cenah.

▼M2
2.
Za osi iz člena 3(1) se povprečno v celotnem programskem
obdobju uporabljajo naslednji okvirni deleži:

(a) vsaj 55 % za os Progress;

(b) vsaj 18 % za os EURES;

(c) vsaj 18 % za os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo.

▼B
3.
Komisija lahko uporabi do 2 % finančnih sredstev iz odstavka 1
za financiranje operativnih izdatkov za podporo izvajanju Programa.

4.
Komisija lahko uporabi finančna sredstva iz odstavka 1 za finan
ciranje tehnične in/ali upravne pomoči, predvsem v zvezi z revidira
njem, naročanjem prevodov pri zunanjih izvajalcih, srečanji strokov
njakov ter dejavnostmi obveščanja in komuniciranja, ki so v vzajemno
korist Komisije in upravičencev.

5.
Letna proračunska sredstva odobrita Evropski parlament in Svet
pod zgornjo mejo, določeno v večletnem finančnem okviru.
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Člen 6
Skupni ukrep
Ukrepi, upravičeni v okviru Programa, se lahko izvajajo skupaj z
drugimi instrumenti Unije, pod pogojem, da ti ukrepi izpolnjujejo
cilje Programa in drugih zadevnih instrumentov.

Člen 7
Skladnost in dopolnjevanje
1.
Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi, da so
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Programa, skladne z drugimi ukrepi
Unije, kot so evropski strukturni in investicijski skladi, kot je določeno
v skupnem strateškem okviru iz Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta (1), zlasti ESS.

2.
Program dopolnjuje druge programe Unije brez poseganja v posa
mične postopke teh programov. Istih upravičenih stroškov ni mogoče
dvakrat financirati, Program pa je tesno povezan z drugimi programi
Unije ter evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi, zlasti ESS.

3.
Dejavnosti, ki prejemajo podporo iz Programa, so skladne s
pravom Unije in nacionalnim pravom, vključno s pravili o državni
pomoči in temeljnimi konvencijami ILO.

4.
Skladnost in komplementarnost se zagotavljata tudi s tesnim sode
lovanjem lokalnih in regionalnih organov.

Člen 8
Sodelovanje z zadevnimi telesi
Komisija vzpostavi potrebne povezave z Odborom za zaposlovanje,
Odborom za socialno zaščito, Svetovalnim odborom za varnost in
zdravje pri delu, skupino generalnih direktorjev za delovne odnose in
Svetovalnim odborom za prosto gibanje delavcev, da se zagotovi redno
in ustrezno obveščanje teh odborov o napredku pri izvajanju programa.
Komisija obvešča tudi druge odbore, ki se ukvarjajo s politikami, instru
menti in ukrepi, ki se nanašajo na program.
(1) Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo, zajetih v skupnem strateškem okviru, ter o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu (Glej stran 320 tega Uradnega lista).
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Člen 9
Razširjanje rezultatov in komuniciranje
1.
Komisija obvešča zainteresirane strani na ravni Unije, vključno s
socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe, o rezultatih izva
janja Programa, in jih pozove k izmenjavi mnenj v zvezi s tem.

2.
Rezultati ukrepov, izvedenih v okviru Programa, se redno in
primerno sporočajo in razširjajo Evropskemu parlamentu, Svetu, Evrop
skemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij, pa tudi socialnim
partnerjem in javnosti, da bi čim bolj povečali njihov učinek, trajnost in
dodano vrednost za Unijo.

3.
Dejavnosti komuniciranja prispevajo tudi k horizontalnemu obveš
čanju o političnih prednostnih nalogah Unije, če so povezane s sploš
nimi cilji te uredbe, ter zagotavljajo informacije o teh prednostnih nalo
gah.

Člen 10
Finančne določbe
1.

Komisija upravlja Program v skladu s Finančno uredbo.

2.
V sporazumu o nepovratnih sredstvih je določeno, kateri del
finančnega prispevka Unije bo temeljil na vračilu dejanskih upravičenih
stroškov, kateri del pa na pavšalnih zneskih, stroških na enoto ali
povprečninah.

Člen 11
Zaščita finančnih interesov Unije
1.
Komisija sprejme ustrezne preventivne ukrepe, s katerimi zago
tovi, da so pri izvajanju ukrepov, ki se financirajo na podlagi tega
Programa, finančni interesi Unije zaščiteni pred goljufijo, korupcijo in
drugimi nezakonitimi dejavnostmi z učinkovitim preverjanjem, ob
odkritju nepravilnosti pa, da se sredstva izterjajo, zlasti s pobotanjem
neupravičeno izplačanih zneskov in po potrebi z učinkovitimi, soraz
mernimi in odvračilnimi kaznimi, v skladu s členom 325 PDEU, Uredbo
Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 (1) in Finančno uredbo.

2.
Komisija ali njeni predstavniki in Računsko sodišče so pooblaš
čeni za izvajanje revizij na podlagi dokumentov ali pregledov na kraju
samem pri vseh upravičencih do nepovratnih sredstev, izvajalcih in
podizvajalcih, ki so prejeli sredstva Unije v okviru Programa.
(1) Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).
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3.
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) lahko opravi
preglede, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, v skladu
z določbami in postopki iz Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evrop
skega parlamenta in Sveta (1) in Uredbe Sveta (Euratom, ES)
št. 2185/96 (2), da bi ugotovil, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali
katerega koli drugega nezakonitega dejanja, ki vpliva na finančne inte
rese Unije v povezavi s sporazumom o nepovratnih sredstvih ali
sklepom o nepovratnih sredstvih ali pogodbo, financirano po Programu.

4.
Brez poseganja v odstavke 1, 2 in 3 vsebujejo pogodbe, sporazumi
o nepovratnih sredstvih in sklepi o nepovratnih sredstvih, ki izhajajo iz
izvajanja tega Programa, določbe, ki izrecno pooblaščajo Komisijo,
Računsko sodišče in OLAF, da izvajajo revizije in preiskave iz nave
denih odstavkov v skladu z njihovimi pristojnostmi.

Člen 12
Spremljanje stanja
Komisija zaradi rednega spremljanja programa in morebitnih prilagodi
tev, potrebnih za njegovo politiko in prednostne naloge financiranja,
pripravi prvo kvalitativno in kvantitativno poročilo o spremljanju, ki
zajema prvo leto, in zatem tri poročila, ki zajemajo obdobje dveh zapo
rednih let, ter pošlje ta poročila Evropskemu parlamentu in Svetu. Poro
čila se v vednost posredujejo tudi Evropskemu ekonomsko-socialnemu
odboru in Odboru regij. V poročilih so navedeni rezultati programa in
obseg, v katerem se je pri njegovih dejavnostih uporabljalo načelo
enakosti moških in žensk in vključevanja enakosti spolov ter kako se
je obravnavalo vprašanje nediskriminacije, vključno z vprašanji dostop
nosti. Da bi povečali preglednost Programa, se poročila objavijo.

Člen 13
Vrednotenje
1.
Do 1. julija 2017 se opravi vmesno vrednotenje Programa, da se
kvalitativno in kvantitativno izmeri doseženi napredek pri uresničevanju
ciljev Programa, obravnava socialno okolje v Uniji in vse večje spre
membe, uvedene z zakonodajo Unije, ugotovi, ali so bila sredstva
Programa učinkovito uporabljena, in oceni dodana vrednost Programa
za Unijo. Rezultati vmesnega vrednotenja se predložijo Evropskemu
parlamentu in Svetu.
(1) Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne
11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti
goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega
parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248,
18.9.2013, str. 1).
(2) Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o
pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito
finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepra
vilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).
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2.
Če vrednotenje iz odstavka 1 tega člena ali katero od vrednotenj,
izvedenih v skladu s členom 19 Sklepa št. 1672/2006/ES ali členom 9
Sklepa št. 283/2010/EU, pokaže, da ima Program večje pomanjkljivosti,
Komisija po potrebi predstavi predlog Evropskemu parlamentu in Svetu,
ki vključuje ustrezne spremembe Programa, pri katerih se upoštevajo
rezultati vrednotenja.
3.
Pred predložitvijo morebitnega predloga za podaljšanje Programa
po letu 2020 Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predloži oceno koncep
tualnih prednosti in slabosti Programa v obdobju 2014–2020.
4.
Komisija do 31. decembra 2022 naknadno ovrednoti učinek in
dodano vrednost Programa za Unijo, potem pa poročilo o tem vredno
tenju predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru in Odboru regij. Poročilo se objavi.

NASLOV II
POSEBNE DOLOČBE ZA OSI PROGRAMA
POGLAVJE I

Os Progress
▼M2
Člen 14
Tematska področja in financiranje
1.
Os Progress podpira ukrepe na tematskih področjih iz točk (a), (b)
in (c). Med celotnim trajanjem Programa se pri okvirni razdelitvi celotne
dodelitve za os Progress za različna tematska področja spoštujejo
naslednji minimalni deleži:
(a) za zaposlovanje, zlasti boj proti brezposelnosti mladih: 20 %;
(b) za socialno zaščito, socialno vključenost ter zmanjševanje in prepre
čevanje revščine: 45 %;
(c) za delovne pogoje: 7 %.
Vsakršen ostanek se dodeli enemu ali več tematskim področjem iz
točke (a), (b) ali (c) prvega pododstavka, ali kombinaciji teh področij.
2.
Od celotne dodelitve za os Progress se znaten delež nameni spod
bujanju socialnega eksperimentiranja kot metode preskušanja in vredno
tenja inovativnih rešitev, da bi te rešitve izvajali na širši ravni.
▼B
Člen 15
Posebni cilji
Poleg splošnih ciljev iz člena 4 so posebni cilji osi Progress:
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(a) razvijati in širiti primerjalno analitično znanje visoke kakovosti
zaradi zagotavljanja, da politike Unije na področjih iz člena 1 teme
ljijo na trdnih dokazih ter ustrezajo potrebam, izzivom in okoli
ščinam v posameznih državah članicah in drugih državah, ki sode
lujejo v Programu;

(b) pospeševati učinkovito in vključujočo izmenjavo informacij,
vzajemno učenje in dialog o politikah Unije na področjih iz člena
1 na ravni Unije ter nacionalni in mednarodni ravni, da bi državam
članicam in drugim državam, ki sodelujejo v Programu pomagali pri
razvoju njihovih politik in državam članicam pri izvajanju prava
Unije;

(c) zagotavljati finančno podporo za preskušanje inovacij na področju
socialne politike in politike trga dela ter po potrebi nadgrajevati
zmogljivost glavnih akterjev za načrtovanje in izvajanje politike
socialnega eksperimentiranja ter zagotavljati dostop do ustreznega
splošnega in strokovnega znanja in izkušenj;

(d) zagotavljati finančno podporo organizacijam Unije in nacionalnim
organizacijam, da se poveča njihova zmogljivost za razvoj, spodbu
janje in podpora izvajanju instrumentov in politik Unije iz člena 1
ter zadevnega prava Unije.

Člen 16
Vrste ukrepov
V okviru osi Progress se lahko financirajo naslednje vrste ukrepov:

1. Analitične dejavnosti:

(a) zbiranje podatkov in statističnih podatkov ob upoštevanju kvali
tativnih in kvantitativnih meril ter razvoj skupnih metodologij,
klasifikacij, mikrosimulacij, kazalnikov in primerjalnih meril
uspešnosti, po potrebi ločenih po spolu in starostni skupini;

(b) raziskave, študije, analize in poročila, vključno prek financiranja
mrež strokovnjakov in razvoja strokovnega znanja o tematskih
področjih;

(c) kvalitativna in kvantitativna vrednotenja in ocene učinka, ki jih
opravijo javni in zasebni organi;

(d) spremljanje in ocenjevanje prenosa in uporabe prava Unije;

(e) priprava in izvajanje socialnega eksperimentiranja kot metode za
preskušanje in vrednotenje inovativnih rešitev zaradi njihovega
izvajanja na širši ravni;

(f) širjenje rezultatov teh analitičnih dejavnosti.
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2. Dejavnosti vzajemnega učenja, ozaveščanja in širjenja:
(a) izmenjave in širjenje dobre prakse, inovativnih pristopov in izku
šenj, medsebojni strokovni pregledi, primerjalno spremljanje in
vzajemno učenje na evropski ravni;
(b) prireditve, konference in seminarji, ki jih organizira predsedstvo
Sveta;
(c) usposabljanje pravnih strokovnjakov in strokovnjakov s področja
politik;
(d) oblikovanje in objava priročnikov, poročil in izobraževalnega
gradiva ter ukrepi v zvezi z obveščanjem, komuniciranjem in
medijskim poročanjem o pobudah, ki jih podpira Program;
(e) dejavnosti obveščanja in komuniciranja;
(f) razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov, namenjenih izme
njavi in širjenju informacij o politiki in zakonodaji Unije ter o
trgu dela.
3. Podpora v zvezi s/z:
(a) stroški delovanja ključnih mrež na ravni Unije, katerih dejavnosti
so povezane s cilji osi Progress in prispevajo k njim;
(b) krepitvijo zmogljivosti nacionalnih uprav in strokovnih služb,
pristojnih za spodbujanje geografske mobilnosti, ki so jih poobla
stili države članice in ponudniki mikrokreditov;
(c) organizacijo delovnih skupin nacionalnih uradnikov zaradi
spremljanja izvajanja prava Unije;
(d) mrežnim povezovanjem in sodelovanjem strokovnih organov ter
drugih ustreznih zainteresiranih strani, nacionalnih, regionalnih in
lokalnih organov ter zavodov za zaposlovanje na evropski ravni;
(e) financiranjem opazovalnih skupin na evropski ravni, tudi s klju
čnimi tematskimi področji;
(f) izmenjavo osebja med nacionalnimi upravami.

Člen 17
Sofinanciranje Unije
Kadar se dejavnosti v okviru osi Progress financirajo na podlagi razpisa
za zbiranje predlogov, lahko prejmejo sredstva iz sofinanciranja Unije,
ki po splošnem pravilu ne presegajo 80 % skupnih upravičenih izda
tkov. Vsaka finančna podpora, ki presega ta prag, se lahko odobri le v
ustrezno utemeljenih izjemnih okoliščinah.
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Člen 18
Sodelovanje
1.

V osi Progress lahko sodelujejo:

(a) države članice;
(b) države EGP v skladu s Sporazumom EGP in države članice Efte;
(c) države kandidatke in potencialne kandidatke, v skladu s splošnimi
načeli in splošnimi pogoji, določenimi v okvirnih sporazumih, ki so
z njimi sklenjeni glede njihovega sodelovanja v programih Unije.
2.
Os Progress je odprta za vse javne in/ali zasebne organe, akterje in
ustanove ter zlasti za:
(a) nacionalne, regionalne in lokalne organe;
(b) zavode za zaposlovanje;
(c) strokovna telesa, ki jih določa pravo Unije;
(d) socialne partnerje;
(e) nevladne organizacije;
(f) visokošolske ustanove in raziskovalne inštitute;
(g) strokovnjake za vrednotenje in oceno učinka;
(h) nacionalne statistične urade;
(i) medije.
3.
Komisija lahko sodeluje z mednarodnimi organizacijami ter zlasti
s Svetom Evrope, OECD, MOD in drugimi organi Združenih narodov
ter Svetovno banko.
4.
Komisija lahko sodeluje s tretjimi državami, ki ne sodelujejo v
programu. Predstavniki teh tretjih držav se lahko udeležujejo dogodkov
vzajemnega interesa (kot so konference, delavnice in seminarji), orga
niziranih v državah, ki sodelujejo v Programu, stroški njihove udeležbe
pa se lahko krijejo iz Programa.

POGLAVJE II

Os EURES
▼M2
Člen 19
Tematska področja in financiranje
Os EURES podpira ukrepe na tematskih področjih iz točk (a), (b) in (c).
Med celotnim trajanjem Programa se pri okvirni razdelitvi celotne dode
litve za os EURES za različna tematska področja spoštujejo naslednji
minimalni deleži:

02013R1296 — SL — 02.08.2018 — 002.001 — 13
▼M2
(a) za preglednost prostih delovnih mest in prošenj ter vseh povezanih
informacij za potencialne kandidate in delodajalce: 15 %;

(b) za vzpostavitev služb za iskanje delavcev in njihovo razporejanje na
delovna mesta z uravnoteženjem prostih delovnih mest in prošenj na
ravni Unije, zlasti s ciljno usmerjenimi programi mobilnosti: 15 %;

(c) za čezmejna partnerstva: 18 %.

Vsakršen ostanek se dodeli enemu ali več tematskim področjem iz
točk (a), (b) ali (c) prvega pododstavka ali kombinaciji teh področij.

▼B
Člen 20
Posebni cilji
Poleg splošnih ciljev iz člena 4 sta posebna cilja osi EURES:

(a) potencialnim kandidatom in delodajalcem zagotavljati preglednost
prostih delovnih mest oziroma prošenj ter vseh temu ustrezajočih
informacij in nasvetov, kot tudi povezanih informacij, na primer v
zvezi z življenjskimi in delovnimi pogoji. To se dosega z izmenjavo
in širjenjem na nadnacionalni, medregionalni in čezmejni ravni, z
uporabo standardnih medsebojno usklajenih obrazcev za prosta
delovna mesta in za prošnje, pa tudi z drugimi primernimi sredstvi,
kot je individualno svetovanje in mentoriranje, zlasti za nizkokva
lificirane osebe;

(b) podpirati zagotavljanje storitev EURES za iskanje delavcev in
njihovo razporejanje na kakovostna in trajnostna delovna mesta z
uravnoteženjem ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih;
podpora storitvam EURES zajema več faz razporejanja na delovno
mesto, ki segajo od priprave pred posredovanjem zaposlitve do
podpore potem, da bi kandidata uspešno vključili na trg dela; te
podporne storitve lahko vključujejo ciljno usmerjene programe
mobilnosti za zapolnitev prostih delovnih mest v določenem
sektorju, poklicu, državi ali skupini držav ali za določene skupine
delavcev, kot so mladi, naklonjeni mobilnosti in kadar se pokaže
jasna ekonomska potreba.

Člen 21
Vrste ukrepov
V okviru osi EURES se lahko financirajo ukrepi za spodbujanje prosto
voljne mobilnosti posameznikov v Uniji na pravični podlagi in za
odpravo ovir za mobilnost, zlasti:

(a) vzpostavitev in dejavnosti čezmejnih partnerstev EURES, kadar za
to zaprosijo zavodi, ki so področno pristojni za obmejne regije;
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(b) zagotavljanje informacij, svetovanje, storitve posredovanja in zapo
slovanja za čezmejne delavce;
(c) razvoj večjezične digitalne platform za uravnoteženje prostih
delovnih mest in prošenj;
(d) razvoj ciljnih programov mobilnosti iz javnih razpisov za zapolnje
vanje prostih delovnih mest, če se ugotovi pomanjkanje na trgu
delovne sile, in/ali da se pomaga delavcem, naklonjenim mobilnosti,
kadar se pokaže jasna ekonomska potreba;
(e) vzajemno učenje med udeleženci EURES in usposabljanje sveto
valcev EURES, vključno s svetovalci čezmejnih partnerstev
EURES;
(f) informacijske in komunikacijske dejavnosti za ozaveščanje o pred
nostih geografske in poklicne mobilnosti na splošno ter o dejavno
stih in storitvah, ki jih zagotavlja EURES.

Člen 22
Sofinanciranje Unije
Kadar se dejavnosti v okviru osi EURES financirajo na podlagi razpisa
za zbiranje predlogov, lahko prejmejo sredstva iz sofinanciranja Unije,
ki po splošnem pravilu ne presegajo 95 % skupnih upravičenih izda
tkov. Vsaka finančna podpora, ki presega ta prag, se odobri le v
ustrezno utemeljenih izjemnih okoliščinah.
▼M1

__________

▼B
Člen 24
Sodelovanje
1.

V okviru osi EURES lahko sodelujejo:

(a) države članice;
(b) države EGP v skladu s Sporazumom EGP ter Švicarska konfedera
cija v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in njenimi
državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na
drugi strani o prostem pretoku oseb (1).
▼M1
2.
Os EURES je odprta za vse organe, akterje in ustanove, ki jih
imenuje država članica ali Komisija in izpolnjujejo pogoje za sodelo
vanje v mreži EURES, kot so določeni v Uredbi (EU) 2016/589 Evrop
skega parlamenta in Sveta (2). Taki organi, akterji in ustanove zlasti
vključujejo:
(a) nacionalne, regionalne in lokalne organe;
(1) UL L 114, 30.4.2002, str. 6.
(2) Uredba (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2016
o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do
storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o
spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013 (UL L 107,
22.4.2016, str. 1).
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(b) službe za zaposlovanje;

(c) organizacije socialnih partnerjev in druge zainteresirane strani.

▼B
POGLAVJE III

Os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo
▼M2
Člen 25
Tematska področja in financiranje
Os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo podpira ukrepe na temat
skih področjih iz točk (a) in (b). Med celotnim trajanjem Programa se
pri okvirni razdelitvi celotne dodelitve za os mikrofinanciranje in
socialno podjetništvo za različna tematska področja spoštujejo naslednji
minimalni deleži:

(a) za mikrofinanciranje za ranljive skupine in mikropodjetja: 35 %;

(b) za socialno podjetništvo: 35 %.

Vsakršen ostanek se dodeli tematskemu področju iz točk (a) ali (b)
prvega pododstavka ali kombinaciji teh področij.

▼B
Člen 26
Posebni cilji
Poleg splošnih ciljev iz člena 4 so posebni cilji osi mikrofinanciranje in
socialno podjetništvo:

(a) povečati dostop do mikrofinanciranja in njegovo razpoložljivost za:

(i) ogrožene osebe, ki so ostale brez službe ali jim to grozi ali
imajo težave pri vstopanju ali ponovnem vstopanju na trg
dela ali jim grozi socialna izključenost ali so socialno izključene
in so v zapostavljenem položaju pri dostopu do konvencional
nega trga posojil in ki želijo ustanoviti ali razviti svoje mikro
podjetje;

(ii) mikropodjetja v ustanavljanju ali razvoju, zlasti tista, ki zapo
slujejo osebe iz točke (i);

(b) povečevati institucionalno zmogljivost ponudnikov mikrokreditov;
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(c) podpirati razvoj trga socialnih naložb in zagotavljanje dostopa do
financ za socialna podjetja z dajanjem na voljo lastniškega kapitala
in navideznega lastniškega kapitala, posojilnih instrumentov in
nepovratnih sredstev do 500 000 EUR za socialna podjetja, katerih
letni promet ne presega 30 milijonov EUR ali katerih letna bilančna
vsota ne presega 30 milijonov EUR, ki sama niso kolektivna nalož
bena podjetja.

Da se zagotovi dopolnjevanje, Komisija in države članice na področju
svojih pristojnosti tesno usklajujejo te ukrepe z ukrepi v okviru kohe
zijske politike in nacionalnih politik.

Člen 27
Vrste ukrepov
V okviru osi mikrofinanciranje in socialna podjetja se lahko financira
podpora mikrofinanciranju in socialnim podjetjem, vključno s poveče
vanjem institucionalne zmogljivosti, zlasti s finančnimi instrumenti iz
naslova VIII prvega dela Finančne uredbe ter z nepovratnimi sredstvi.

Člen 28
Sodelovanje
1.
V okviru osi mikrofinanciranje in socialno podjetništvo lahko
sodelujejo javni in zasebni organi, ustanovljeni na nacionalni, regionalni
ali lokalni ravni v državah iz člena 18(1) ter v navedenih državah
ponujajo:

(a) mikrofinanciranje za osebe in mikropodjetja; in/ali

(b) financiranje za socialna podjetja.

2.
Komisija zagotovi, da je os brez vsake diskriminacije dostopna
vsem javnim in zasebnim organom v državah članicah.

3.
Da bi navezali stike s končnimi upravičenci in ustvarili konku
renčna mikropodjetja, zmožna preživeti, javni in zasebni organi, ki
izvajajo dejavnosti iz točke (a) odstavka 1, tesno sodelujejo z organi
zacijami, ki zastopajo interese končnih upravičencev do mikrokreditov,
vključno z organizacijami civilne družbe, predvsem s prejemnicami
podpore ESS, ki zagotavljajo mentorstvo in programe usposabljanja za
te končne upravičence. Pri tem se zagotavlja zadostno spremljanje upra
vičencev pred ustanovitvijo mikropodjetja in po njej.

4.
Javni in zasebni organi, ki izvajajo dejavnosti iz točke (a) odstavka
1, spoštujejo visoke standarde upravljanja, vodenja in varstva potroš
nikov v skladu z načeli evropskega kodeksa pravilnega ravnanja za
ponudnike mikrokreditov in si prizadevajo preprečevati, da bi se
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osebe in podjetja preveč zadolžili, na primer zaradi posojil, ki bi jim jih
dodelili z visokimi obrestmi ali po pogojih, ki bi lahko vodili v plačilno
nesposobnost.

Člen 29
Finančni prispevek
Razen v primeru skupnih ukrepov se s proračunskimi sredstvi, dodelje
nimi osi mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, pokrijejo vsi stroški
ukrepov, izvedenih s finančnimi instrumenti, vključno s plačilnimi
obveznostmi finančnim posrednikom, kot so izgube zaradi jamstev,
provizijami za subjekte, ki upravljajo prispevek Unije, ter vsemi drugimi
upravičenimi stroški.

Člen 30
Upravljanje
1.
Komisija lahko za izvajanje instrumentov in nepovratnih sredstev
iz člena 27 sklene sporazume s subjekti iz člena 139(4) Finančne
uredbe, ter zlasti z Evropsko investicijsko banko in Evropskim investi
cijskim skladom. Taki sporazumi vsebujejo podrobne določbe o izva
janju nalog, zaupanih tem subjektom, vključno z določbami, v katerih je
podrobno opredeljena potreba po zagotovitvi dodatnosti k obstoječim
finančnim instrumentom Unije in nacionalnim finančnim instrumentom
in usklajenosti z njimi ter po uravnoteženem dodeljevanju sredstev med
državami članicami in drugimi sodelujočimi državami. Finančni instru
menti iz naslova VIII prvega dela Finančne uredbe se lahko zagotovijo z
namenskim naložbenim nosilcem, ki se lahko financira s sredstvi
Programa, drugih vlagateljev ali obeh.

2.
Namenski naložbeni nosilec iz odstavka 1 lahko med drugim
zagotavlja posojila, lastniški kapital in instrumente z delitvijo tveganja
za posrednike ali neposredno financiranje socialnih podjetij ali oboje.
Lastniški kapital se lahko med drugim zagotovi v obliki odprte lastniške
udeležbe, tihih udeležb, delničarskih posojil in kombinacij različnih vrst
lastniške udeležbe, ki se omogočijo vlagateljem.

3.
Pogoji, kot so obrestne mere za mikrokredite, ki se neposredno ali
posredno podpirajo v okviru te osi, odražajo prednosti podpore in so
utemeljeni glede na povezano tveganje in dejanske stroške financiranja,
povezane s kreditom.

4.
V skladu s členom 140(6) Finančne uredbe, se letna povračila,
ustvarjena z določenim finančnim instrumentom, dodelijo temu istemu
finančnemu instrumentu do 1. januarja 2024, medtem ko se prihodki
vnesejo v splošni proračun Unije po odbitku stroškov in provizij za
upravljanje. Za finančne instrumente, ki so že bili vzpostavljeni v prejš
njem večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013, se letna
povračila in prihodki, ustvarjeni z dejavnostmi, ki so se začele v prejš
njem obdobju, dodelijo finančnemu instrumentu tekočega obdobja.
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5.
Po poteku sporazumov, sklenjenih s subjekti iz odstavka 1, ali po
koncu investicijskega obdobja specializiranega naložbenega nosilca se
preostanek, ki pripada Uniji, vplača v splošni proračun Unije.

6.
Subjekti iz odstavka 1 tega člena in, če je primerno, upravitelji
skladov sklenejo pisne sporazume z javnimi in zasebnimi organi iz
člena 28. Ti sporazumi določajo obveznosti javnih in zasebnih ponudni
kov, da sredstva, zagotovljena v okviru osi mikrofinanciranje in socialno
podjetništvo, uporabijo v skladu s cilji iz člena 26 in zagotovijo informa
cije za pripravo letnih poročil o izvajanju iz člena 31.

Člen 31
Poročila o izvajanju
1.
Subjekti iz člena 30(1) in, če je primerno, njihovi upravitelji
skladov Komisiji pošljejo letna poročila o izvajanju, v katerih navedejo
dejavnosti, ki so bile podprte, ter zajemajo njihovo finančno izvedbo,
razdelitev in dostopnost sredstev in naložb po sektorju, geografskemu
območju in vrsti upravičencev. Ta poročila določajo tudi sprejete ali
zavrnjene vloge v zvezi s posameznimi cilji, sklenjene pogodbe z zadev
nimi javnimi in zasebnimi organi, financirane ukrepe in dosežke, med
drugim v smislu njihovega socialnega učinka, ustvarjanja delovnih mest
in trajnostnosti dodeljene podpore. Komisija ta poročila posreduje v
vednost Evropskemu parlamentu.

2.
Informacije iz teh letnih poročil o izvajanju se uporabijo za
dvoletna poročila o spremljanju iz člena 12. Taka poročila o spremljanju
vključujejo letna poročila iz člena 8(2) Sklepa št. 283/2010/EU,
podrobne informacije o dejavnostih komuniciranja in informacije o
dopolnjevanju z drugimi instrumenti Unije, zlasti ESS.

NASLOV III
DELOVNI PROGRAMI IN KONČNE DOLOČBE

Člen 32
Delovni programi
Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi delovne programe,
ki zajemajo tri osi. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom
pregleda iz člena 36(3).

▼M2
Delovni programi se po potrebi sprejmejo za obdobje treh let, in vsebu
jejo opis ukrepov, ki se financirajo, postopke za izbiro ukrepov, ki jih
podpre Unija, geografsko pokritost, ciljno občinstvo in okvirni časovni
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okvir za izvedbo. Delovni programi vključijo tudi znesek, dodeljen
vsakemu posebnemu cilju. Delovni programi povečujejo skladnost
Programa s tem, da navajajo povezave med tremi osmi.
__________
▼B
Člen 35
Dodatni ukrepi izvajanja
Ukrepi, potrebni za izvajanje Programa, kot so merila za vrednotenje
Programa, vključno s tistimi, ki se nanašajo na stroškovno učinkovitost,
ter načinom širjenja in prenašanja rezultatov, se sprejmejo v skladu s
svetovalnim postopkom iz člena 36(2).

Člen 36
Postopek v odboru
1.
Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU)
št. 182/2011.
2.
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU)
št. 182/2011.
3.
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU)
št. 182/2011.

Člen 37
Prehodni ukrepi
Ukrepi iz členov 4, 5 in 6 Sklepa št. 1672/2006/ES, ki se začnejo pred
1. januarjem 2014, so še naprej urejeni z navedenim sklepom. Komisiji
glede teh ukrepov pomaga odbor iz člena 36 te uredbe.

Člen 38
Vrednotenje
1.
Končno vrednotenje iz člena 13(4) te uredbe vključuje končno
vrednotenje iz člena 9 Sklepa št. 283/2010/EU.
2.
Komisija najpozneje eno leto po poteku sporazumov s subjekti
izvede posebno končno vrednotenje osi mikrofinanciranje in socialno
podjetništvo.

Člen 39
Spremembe Sklepa št. 283/2010/EU
Sklep št. 283/2010/EU se spremeni:
(1) v členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:
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„4.
Po prenehanju veljavnosti Instrumenta se preostanek, ki
pripada Uniji, da na voljo za mikrofinanciranje in podporo
socialnim podjetjem v skladu z Uredbo (EU) št. 1296/2013 Evrop
skega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o Programu
Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“) (*).
___________
(*) UL L 347, 20.12.2013, str. 238“;
(2) v členu 8 se črtata odstavka 3 in 4.
Člen 40
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh
državah članicah.

