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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za 
predpristopno pomoč (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0465),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 212(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0274/2018),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ... 1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ... 2,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenj Odbora za mednarodno 
trgovino, Odbora za proračun, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora 
za regionalni razvoj in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A8-0000/2018),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Cilji instrumenta za predpristopno 
pomoč se precej razlikujejo od splošnih 
ciljev zunanjega delovanja Unije, saj je 
namen tega instrumenta pripraviti

(2) Cilji instrumenta za predpristopno 
pomoč izhajajo iz načel zunanjega 
delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU) in posebne narave

                                               
1

2
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upravičenke iz Priloge I na prihodnje 
članstvo v Uniji in jih podpreti v 
pristopnem procesu. Zato je namenski 
instrument za podporo širitve nepogrešljiv, 
vendar je treba zagotoviti, da se dopolnjuje 
s splošnimi cilji zunanjega delovanja Unije 
in zlasti z instrumentom za sosedstvo ter 
razvojno in mednarodno sodelovanje (v 
nadaljnjem besedilu: NDICI).

tega instrumenta, katerega namen je
upravičenke iz Priloge I (v nadaljnjem 
besedilu: upravičenke) pripraviti na 
prihodnje članstvo v Uniji in jih podpreti v 
pristopnem procesu. Zato je namenski 
instrument za podporo širitve nepogrešljiv, 
vendar je treba zagotoviti, da se dopolnjuje 
s splošnimi cilji zunanjega delovanja Unije 
in zlasti z instrumentom za sosedstvo ter 
razvojno in mednarodno sodelovanje (v 
nadaljnjem besedilu: NDICI).

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Člen 49 Pogodbe o Evropski uniji 
(v nadaljnjem besedilu: PEU) določa, da 
lahko za članstvo v Uniji zaprosi vsaka 
evropska država, ki podpira vrednote 
spoštovanja človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne 
države in spoštovanja človekovih pravic, 
vključno s pravicami pripadnikov manjšin, 
ter si prizadeva za njihovo spodbujanje. 
Evropska država, ki je zaprosila za pristop 
k Uniji, lahko postane članica samo, ko je 
potrjeno, da izpolnjuje merila za članstvo, 
ki jih je določil Evropski svet v 
Københavnu junija 1993 (v nadaljnjem 
besedilu: københavnska merila), ter pod 
pogojem, da ima Unija zmogljivost za 
vključitev nove članice. Københavnska 
merila se nanašajo na stabilnost institucij, 
ki zagotavljajo demokracijo, pravno 
državo, človekove pravice ter spoštovanje 
in zaščito manjšin, na obstoj delujočega 
tržnega gospodarstva in sposobnost 
obvladovanja pritiskov konkurence in 
tržnih sil v Uniji ter na zmožnost 
prevzema ne le pravic, ampak tudi 
obveznosti iz Pogodb, vključno z 

(3) Člen 49 PEU določa, da lahko za 
članstvo v Uniji zaprosi vsaka evropska 
država, ki podpira vrednote spoštovanja 
človekovega dostojanstva, svobode, 
demokracije, enakosti, pravne države in 
spoštovanja človekovih pravic, vključno s 
pravicami pripadnikov manjšin, ter si 
prizadeva za njihovo spodbujanje. Te 
vrednote so skupne vsem državam 
članicam v družbi, ki jo označujejo 
pluralizem, nediskriminacija, strpnost, 
pravičnost, solidarnost ter enakost med 
ženskami in moškimi.
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zavezanostjo ciljem politične, ekonomske 
in monetarne unije.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Katera koli evropska država, ki je 
zaprosila za pristop k Uniji, lahko postane 
članica Unije šele, ko je potrjeno, da 
izpolnjuje vsa merila za pristop, ki jih 
je junija 1993 določil Evropski svet v 
Københavnu (v nadaljnjem besedilu: 
københavnska merila), ter pod pogojem, 
da je Unija novo članico zmožna vključiti. 
Københavnska merila se nanašajo na 
stabilnost institucij, ki zagotavljajo 
demokracijo, pravno državo, človekove 
pravice ter spoštovanje in zaščito manjšin, 
na obstoj delujočega tržnega gospodarstva 
in zmožnost obvladovanja pritiskov 
konkurence in tržnih sil v Uniji ter na 
zmožnost prevzema ne le pravic, ampak 
tudi obveznosti iz Pogodb, vključno z 
izvajanjem ciljev politične, ekonomske in 
monetarne unije.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Pomoč bi bilo treba zagotoviti tudi 
v skladu s sporazumi, ki jih je Unija 
sklenila z upravičenkami iz Priloge I. 
Zlasti bi se morala pomoč osredotočiti na 

(7) Pomoč bi bilo treba zagotoviti tudi 
v skladu s sporazumi, ki jih je Unija 
sklenila z upravičenkami. Zlasti bi se 
morala pomoč osredotočiti na podporo 
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podporo upravičenk iz Priloge I pri 
okrepitvi njihovih demokratičnih institucij 
in pravne države, reformiranju sodstva in 
javne uprave, spoštovanju temeljnih pravic 
ter spodbujanju enakosti spolov, strpnosti, 
socialnega vključevanja in 
nediskriminacije. Pomoč bi morala prav 
tako podpirati ključna načela in pravice, 
kot so opredeljeni v evropskem stebru 
socialnih pravic. Še naprej bi morala 
podpirati prizadevanja upravičenk za 
spodbujanje regionalnega, 
makroregionalnega in čezmejnega 
sodelovanja ter teritorialnega razvoja, tudi 
na podlagi izvajanja makroregionalnih 
strategij Unije. Okrepiti bi morala tudi 
njihov gospodarski in socialni razvoj ter 
gospodarsko upravljanje in tako podpreti 
program pametne, trajnostne in vključujoče 
rasti, vključno z izvajanjem regionalnega 
razvoja, kmetijstva in razvoja podeželja, 
socialnih politik in politik zaposlovanja ter 
razvoja digitalnega gospodarstva in družbe, 
kar je tudi v skladu z vodilno pobudo 
Digitalna agenda za Zahodni Balkan.

upravičenk pri okrepitvi demokratičnih 
institucij in pravne države, reformiranju 
sodstva in javne uprave, spoštovanju 
temeljnih pravic, vključno s pravicami 
oseb, ki pripadajo manjšinam, ter 
spodbujanju enakosti, strpnosti, socialnega 
vključevanja, spoštovanja mednarodno 
dogovorjenih delovnih standardov o 
pravicah delavcev in nediskriminacije. 
Pomoč bi morala prav tako podpirati, da 
upravičenke spoštujejo ključna načela in 
pravice, kot so opredeljeni v evropskem 
stebru socialnih pravic, socialno tržno 
gospodarstvo in zbliževanje s socialnim 
pravnim redom. Še naprej bi morala 
podpirati prizadevanja upravičenk za 
spodbujanje regionalnega, 
makroregionalnega in čezmejnega 
sodelovanja ter teritorialnega razvoja, tudi 
na podlagi izvajanja makroregionalnih 
strategij Unije. Okrepiti bi morala tudi 
njihov gospodarski in socialni razvoj ter 
gospodarsko upravljanje in tako podpreti 
program pametne, trajnostne in vključujoče 
rasti, vključno z izvajanjem regionalnega 
razvoja, kmetijstva in razvoja podeželja, 
socialnih politik in politik zaposlovanja ter 
razvoja digitalnega gospodarstva in družbe, 
kar je tudi v skladu z vodilno pobudo 
Digitalna agenda za Zahodni Balkan.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Ukrepi v okviru instrumenta, 
vzpostavljenega s to uredbo, bi morali 
poleg tega prispevati k podpori upravičenk 
pri postopni uskladitvi s skupno zunanjo 
in varnostno politiko (SZVP), ki je 
sestavni del pristopnega procesa.
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Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija bi morala v skladu z 
načelom participativne demokracije v vsaki 
od upravičenk iz Priloge I spodbujati 
izvajanje parlamentarnega nadzora.

(12) Komisija bi morala v skladu z 
načelom participativne demokracije v vsaki 
od upravičenk spodbujati krepitev 
parlamentarnih zmogljivosti in izvajanje 
parlamentarnega nadzora.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Upravičenke iz Priloge I morajo 
biti bolje pripravljene, da se odzovejo na 
svetovne izzive, kot so trajnostni razvoj in 
podnebne spremembe, ter se uskladiti s 
prizadevanji Unije za obravnavanje teh 
vprašanj. Glede na pomembnost 
obvladovanja podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in ciljev za trajnostni 
razvoj bi moral ta program prispevati k 
vključevanju podnebnih ukrepov v vse 
politike Unije in k doseganju skupnega 
cilja, da se 25 % odhodkov proračuna EU 
nameni podpori podnebnih ciljev. 
Pričakuje se, da se bo z ukrepi v okviru 
tega programa 16 % skupnih finančnih 
sredstev programa prispevalo za podnebne 
cilje. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
pripravo in izvajanjem programa, skupni 
prispevek iz tega programa pa bi moral biti 
predmet ustreznih postopkov ocenjevanja 

(13) Upravičenke morajo biti bolje 
pripravljene, da se odzovejo na svetovne 
izzive, kot so trajnostni razvoj in podnebne 
spremembe, ter se uskladiti s prizadevanji 
Unije za obravnavanje teh vprašanj. Glede 
na pomembnost obvladovanja podnebnih 
sprememb v skladu z zavezami Unije za 
izvajanje Pariškega sporazuma in ciljev za 
trajnostni razvoj bi moral ta program 
prispevati k vključevanju podnebnih 
ukrepov v vse politike Unije in k doseganju 
skupnega cilja, da se 25 % odhodkov 
proračuna EU nameni podpori podnebnih 
ciljev. Z ukrepi v okviru tega programa bi 
bilo treba prispevati 16 % skupnih 
finančnih sredstev programa za podnebne 
cilje, pri čemer si je treba prizadevati za 
uresničitev cilja, da bi poraba, povezana s 
podnebjem, do leta 2027 dosegla 30 % 
odhodkov iz večletnega finančnega 
okvira. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni 
med pripravo in izvajanjem programa, 
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in pregleda. skupni prispevek iz tega programa pa bi 
moral biti predmet ustreznih postopkov 
ocenjevanja in pregleda.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Komisija in države članice bi 
morale zagotoviti skladnost, doslednost in 
dopolnjevanje svoje pomoči, zlasti z 
rednimi posvetovanji in pogostimi 
izmenjavami informacij v različnih fazah 
cikla zagotavljanja pomoči. Sprejeti bi bilo 
treba tudi potrebne ukrepe za izboljšanje 
usklajevanja in dopolnjevanja z drugimi 
donatorji, med drugim z rednimi 
posvetovanji. Civilna družba bi morala 
imeti večjo vlogo v programih, ki jih 
izvajajo vladni organi, pa tudi kot 
neposredna prejemnica pomoči Unije.

(16) Komisija in države članice bi 
morale zagotoviti skladnost, doslednost, 
usklajenost in dopolnjevanje svoje pomoči, 
zlasti z rednimi posvetovanji in pogostimi 
izmenjavami informacij v različnih fazah 
cikla zagotavljanja pomoči. Sprejeti bi bilo 
treba tudi potrebne ukrepe za izboljšanje 
usklajevanja in dopolnjevanja z drugimi 
donatorji, med drugim z rednimi 
posvetovanji. Vloga različnih neodvisnih 
organizacij civilne družbe ter različnih 
vrst in ravni lokalnih organov bi morala 
biti ustrezno okrepljena v programih, ki jih 
izvajajo vladni organi, pa tudi kot 
neposredna prejemnica pomoči Unije.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisija bi morala za čas trajanja 
večletnega finančnega okvira Unije za 
obdobje od 2021 do 2027 pripraviti 
programski okvir, v katerem bi v 
sodelovanju z upravičenkami iz Priloge I
na podlagi širitvenega načrta in njihovih 
posebnih potreb ter v skladu s splošnimi in 

(17) Komisija bi morala za čas trajanja 
večletnega finančnega okvira Unije za 
obdobje od 2021 do 2027 pripraviti 
programski okvir, v katerem bi opredelila 
prednostne ukrepe za uresničevanje ciljev 
na ustreznih področjih politike, na katerih 
se bo zagotavljala pomoč na podlagi te 
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specifičnimi cilji iz te uredbe in ob 
upoštevanju ustreznih nacionalnih strategij 
opredelila prednostne ukrepe za 
uresničevanje ciljev na ustreznih 
področjih politike, na katerih se bo 
zagotavljala pomoč na podlagi te uredbe. 
V programskem okviru bi bilo treba 
opredeliti področja, na katerih se bo 
zagotavljala pomoč, ter določiti okvirne 
dodelitve sredstev po posameznih 
področjih podpore, vključno z oceno 
odhodkov, povezanih s podnebjem.

uredbe. Te prednostne naloge bi morale 
biti opredeljene v sodelovanju z 
upravičenkami na podlagi širitvenega 
načrta in njihovih posebnih potreb ter v 
skladu s splošnimi in specifičnimi cilji iz te 
uredbe in ob upoštevanju ustreznih 
nacionalnih strategij in ustreznih resolucij 
Evropskega parlamenta. To partnerstvo bi 
moralo po potrebi vključevati pristojne 
organe in organizacije civilne družbe.
Komisija bi morala spodbujati 
sodelovanje med ustreznimi deležniki in 
usklajevanje donatorjev. V programskem 
okviru bi bilo treba opredeliti področja, na 
katerih se bo zagotavljala pomoč, ter 
določiti okvirne dodelitve sredstev po 
posameznih področjih podpore, vključno z 
oceno odhodkov, povezanih s podnebjem
in enakostjo spolov. Na Komisijo bi bilo 
treba prenesti pooblastilo, da v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejme delegirane akte v 
zvezi z dopolnitvijo te uredbe s sprejetjem 
programskega okvira IPA in njegovega 
pregleda do 30. junija 2025.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) V interesu Unije je, da 
upravičenkam iz Priloge I pomaga pri 
prizadevanjih za izvedbo reform z 
namenom, da postanejo članice Unije.
Pomoč bi bilo treba upravljati tako, da bi 
bila trdno usmerjena v rezultate in bi dajala 
spodbudo tistim, ki so z učinkovitim 
izvajanjem predpristopne pomoči in 
napredkom pri izpolnjevanju meril za 
članstvo dokazali, da so zavezani 
reformam.

(18) V skupnem interesu Unije in 
upravičenk je, da pomagajo upravičenkam 
pri prizadevanjih za reformo njihovih 
političnih, pravnih in gospodarskih 
sistemov z namenom, da postanejo članice 
Unije. Pomoč bi bilo treba upravljati tako, 
da bi bila trdno usmerjena v rezultate in bi 
dajala spodbudo tistim, ki so z učinkovitim 
izvajanjem predpristopne pomoči in 
napredkom pri izpolnjevanju meril za 
članstvo dokazali, da so zavezani 
reformam. Pomoč bi bilo treba dodeliti v 
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skladu s pristopom, ki temelji na 
smotrnosti, v skladu z načelom pravične 
delitve in jasnimi posledicami v primerih 
resnega poslabšanja, kar zadeva 
spoštovanje človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne 
države in človekovih pravic.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Brez poseganja v proračunski 
postopek in določbe o začasni ukinitvi 
pomoči iz mednarodnih sporazumov z 
upravičenkami bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastilo, da v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejme delegirane akte v
zvezi s spremembo Priloge I k tej uredbi, 
da se začasno ali delno ukine pomoč 
Unije. To pooblastilo bi bilo treba 
uporabiti, kadar določena upravičenka ne 
spoštuje načela demokracije, pravne 
države, človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ali krši zaveze, sprejete z 
ustreznimi sporazumi, sklenjenimi z 
Unijo. Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo, da – kadar ugotovi, da 
razlogi, ki upravičujejo začasno ukinitev 
pomoči, ne veljajo več – sprejme 
delegirane akte za spremembo Priloge I, 
da se pomoč Unije obnovi.

Or. en
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Prehod od neposrednega 
upravljanja predpristopnih sredstev s strani 
Komisije k posrednemu upravljanju s 
strani upravičenk iz Priloge I bi moral biti 
postopen in v skladu z ustreznimi 
zmogljivostmi teh upravičenk. Pri 
zagotavljanju pomoči bi bilo treba še 
naprej uporabljati strukture in instrumente, 
ki so se izkazali kot koristni v 
predpristopnem procesu.

(19) Prehod z neposrednega upravljanja 
predpristopnih sredstev s strani Komisije 
na posredno upravljanje s strani 
upravičenk bi moral biti postopen in v 
skladu z ustreznimi zmogljivostmi teh 
upravičenk. Prehod na posredno 
upravljanje s strani upravičenk bi bilo 
treba na specifičnih področjih politike ali 
programskih območjih začasno ustaviti, 
če se te zmogljivosti znatno zmanjšajo ali 
če bi zaradi takšnega upravljanja prišlo 
do neučinkovite porabe sredstev Unije in 
posledično do znatnih pomanjkljivosti v 
zvezi z ustreznimi obveznostmi. Pri takšni 
odločitvi bi bilo treba ustrezno upoštevati 
vse morebitne negativne gospodarske in 
družbene posledice. Pri zagotavljanju 
pomoči bi bilo treba še naprej uporabljati 
strukture in instrumente, ki so se izkazali 
kot koristni v predpristopnem procesu.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) Vsa sredstva, dodeljena na podlagi 
te uredbe, morajo biti dodeljena na 
pregleden, učinkovit, odgovoren, 
depolitiziran in nediskriminatoren način, 
tudi s pomočjo pravične porazdelitve, ki 
odraža potrebe regij in lokalnih občin.
Komisija, visoka predstavnica Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko in 
zlasti delegacije Unije bi morale pozorno 
spremljati, ali so ta merila izpolnjena in 
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ali so pri dodeljevanju sredstev spoštovana 
načela preglednosti, odgovornosti in 
nediskriminacije.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31b) Komisija, visoka 
predstavnica/podpredsednica ter zlasti 
delegacije Unije in upravičenke bi morale 
povečati prepoznavnost predpristopne 
pomoči Unije, da bi tako obveščale o
dodani vrednosti podpore Unije. 
Prejemniki sredstev Unije potrdijo izvor in 
zagotovijo prepoznavnost financiranja 
Unije. Instrument IPA bi moral prispevati 
k financiranju ukrepov komuniciranja za 
promocijo rezultatov pomoči Unije pri 
različnih občinstvih v upravičenkah.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) „načelo poštene delitve pomoči“ 
pomeni, da pristop, ki temelji na 
smotrnosti, dopolnjuje korektivni 
mehanizem za dodeljevanje, kadar bi bila 
pomoč, ki bi jo prejela določena 
upravičenka, v primerjavi z drugimi 
upravičenkami nesorazmerno nizka ali 
visoka, pri čemer se upoštevajo potrebe 
zadevnega prebivalstva in relativni 
napredek pri reformah, povezanih z 
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začetkom pristopnih pogajanj ali 
napredkom pri njih;

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj instrumenta IPA III je 
podpirati upravičenke iz Priloge I pri 
sprejemanju in izvajanju političnih, 
institucionalnih, pravnih, upravnih, 
socialnih in gospodarskih reform, ki so 
potrebne, da bi te upravičenke spoštovale 
vrednote Unije in se postopno uskladile s 
pravili, standardi, politikami in praksami 
Unije z namenom pridobitve članstva 
Unije, kar bi prispevalo k njihovi 
stabilnosti, varnosti in blaginji.

1. Splošni cilj instrumenta IPA III je 
podpirati upravičenke pri sprejemanju in 
izvajanju političnih, institucionalnih, 
pravnih, upravnih, socialnih in 
gospodarskih reform, ki so potrebne, da bi 
te upravičenke spoštovale vrednote Unije 
in se postopno uskladile s pravili, 
standardi, politikami in praksami Unije z 
namenom pridobitve članstva Unije, kar bi 
prispevalo k njihovi stabilnosti, varnosti in 
blaginji, pa tudi k strateškim interesom 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Instrument IPA III ima naslednje 
specifične cilje:

2. (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) okrepiti pravno državo, 
demokracijo, spoštovanje človekovih 
pravic, temeljnih pravic in mednarodnega 
prava, civilno družbo in varnost ter 
izboljšati upravljanje migracij, vključno z 
upravljanjem meja;

(a) okrepiti pravno državo, 
demokracijo, spoštovanje človekovih 
pravic, temeljnih pravic in mednarodnega 
prava, socialno kohezijo, enakost spolov, 
civilno družbo in varnost ter izboljšati 
upravljanje migracij, vključno z 
upravljanjem meja;

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) oblikovati pravila, standarde, 
politike in prakse upravičenk iz Priloge I v 
skladu s pravili, standardi, politikami in 
praksami Unije ter utrditi spravo in dobre 
sosedske odnose ter medosebne stike in 
komunikacijo;

(c) oblikovati pravila, standarde, 
politike in prakse upravičenk v skladu s 
pravili, standardi, politikami in praksami 
Unije ter utrditi preprečevanje konfliktov, 
spravo, graditev miru, krepitev zaupanja, 
mediacijo in dobre sosedske odnose ter 
medosebne stike in komunikacijo;

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) okrepiti gospodarski in socialni 
razvoj, med drugim s povečano 
povezljivostjo in regionalnim razvojem, 
razvojem kmetijstva in podeželja ter s 
socialnimi politikami in politikami 

(d) okrepiti gospodarski in socialni 
razvoj ter ekonomsko in socialno 
kohezijo, med drugim s povečano 
povezljivostjo in regionalnim razvojem, 
razvojem kmetijstva in podeželja ter s 
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zaposlovanja, okrepiti varstvo okolja, 
povečati odpornosti na podnebne 
spremembe, pospešiti prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo ter razviti 
digitalno gospodarstvo in digitalno družbo;

socialnimi politikami in politikami 
zaposlovanja, okrepiti varstvo okolja, 
povečati odpornosti na podnebne 
spremembe, pospešiti prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo ter razviti 
digitalno gospodarstvo in digitalno družbo;

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje 
instrumenta IPA III za obdobje 2021–2027 
znašajo 14 500 000 000 EUR v tekočih 
cenah.

1. Finančna sredstva za izvajanje 
instrumenta IPA III za obdobje 2021–2027 
znašajo [...] EUR v tekočih cenah.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. [ESRR]32 prispeva k programom ali 
ukrepom, opredeljenim za čezmejno 
sodelovanje med upravičenkami iz Priloge 
I in državami članicami. Te programe in 
ukrepe sprejme Komisija v skladu s 
členom 16. Znesek prispevka iz programov 
čezmejnega sodelovanja v okviru 
instrumenta IPA (programi IPA-CBC) se 
določi na podlagi člena10(3) [Uredbe 
ETC]. Programi IPA-CBC se upravljajo v 
skladu z [Uredbo ETC].

5. [ESRR]32 prispeva k programom ali 
ukrepom, opredeljenim za čezmejno 
sodelovanje med upravičenkami in eno ali 
več državami članicami. Te programe in 
ukrepe sprejme Komisija v skladu s 
členom 16. Znesek prispevka iz programov 
čezmejnega sodelovanja v okviru 
instrumenta IPA (programi IPA-CBC) se 
določi na podlagi člena 10(3) [Uredbe 
ETC], pri čemer lahko prispevek v 
okviru instrumenta IPA III znaša 
največ 85 %. Programi IPA-CBC se 
upravljajo v skladu z [Uredbo ETC].

________________________ _____________________
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32 COM(2018) 372 final – Predlog uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj in 
Kohezijskem skladu.

32 COM(2018)0372 – Predlog uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj in 
Kohezijskem skladu.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni okvir za izvajanje te uredbe 
predstavljajo okvir politike širitve, ki sta ga 
opredelila Evropski svet in Svet, 
sporazumi, ki vzpostavljajo pravno 
zavezujoč odnos z upravičenkami iz 
Priloge I, pa tudi ustrezne resolucije 
Evropskega parlamenta, sporočila 
Komisije ali skupna sporočila Komisije ter 
Visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko. Komisija 
zagotovi skladnost med pomočjo in 
okvirom politike širitve.

1. Celovit okvir za izvajanje te uredbe 
predstavljajo okvir politike širitve, ki sta ga 
opredelila Evropski svet in Svet, 
sporazumi, ki vzpostavljajo pravno 
zavezujoč odnos z upravičenkami, pa tudi 
ustrezne resolucije Evropskega parlamenta, 
sporočila Komisije ali skupna sporočila 
Komisije ter visoke predstavnice Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko. 
Komisija zagotovi skladnost med pomočjo 
in splošnim okvirom politike širitve. 
Visoka predstavnica/podpredsednica, med 
drugim s pomočjo te uredbe, zagotavlja 
splošno politično usklajenost zunanjega 
delovanja Unije, njegovo enotnost, 
doslednost in učinkovitost. Evropska 
služba za zunanje delovanje (v nadaljnjem 
besedilu: ESZD) s tem namenom 
usklajuje pripravo programov v okviru te 
uredbe in prispeva k ciklu upravljanja za 
to uredbo, in sicer na podlagi ciljev 
politike iz člena 3.

Or. en
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Programi in ukrepi v okviru te 
uredbe vključujejo vidike podnebnih 
sprememb, varstva okolja in enakosti 
spolov ter po potrebi obravnavajo 
medsebojne povezave med cilji 
trajnostnega razvoja33 ter tako spodbujajo 
celostne ukrepe, ki lahko ustvarijo dodatne 
koristi in usklajeno izpolnijo več ciljev.

2. Programi in ukrepi v okviru te 
uredbe vključujejo vidike podnebnih 
sprememb, varstva okolja, migracij, 
varnosti, socialne in regionalne kohezije 
ter enakosti spolov ter po potrebi 
obravnavajo medsebojne povezave med 
cilji trajnostnega razvoja33 ter tako 
spodbujajo celostne ukrepe, ki lahko 
ustvarijo dodatne koristi in usklajeno 
izpolnijo več ciljev. Z njimi bi bilo treba 
prispevati 16 % skupnih finančnih 
sredstev za podnebne cilje.

__________________ ____________________

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en.

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en
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Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija Parlamentu pravočasno 
pred začetkom programskega obdobja 
predloži ustrezne programske dokumente. 
V teh dokumentih so navedene okvirne 
dodelitve, predvidene po posameznih 
tematskih sklopih in, kadar so na voljo, po 
državi/regiji, vključujejo pa tudi 
pričakovane rezultate in izbrani način 
pomoči.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Komisija, visoka 
predstavnica/podpredsednica in zlasti 
delegacije Unije v upravičenkah ustrezne 
organizacije civilne družbe vključijo v vse 
faze cikla zagotavljanja pomoči, vključno 
z vzpostavitvijo, razvojem in izvajanjem 
programov, ter poskrbijo za to, da se 
sprejmejo ustrezni ukrepi za povečanje 
zmogljivosti teh organizacij, da v kar 
največji meri sodelujejo v tem procesu.

Or. en
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Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Poglavje III – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

IZVAJANJE PROGRAMSKI OKVIR IN IZVAJANJE

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pomoč v okviru instrumenta IPA
III temelji na programskem okviru IPA za 
doseganje specifičnih ciljev iz člena 3. 
Programski okvir IPA določi Komisija za 
čas trajanja večletnega finančnega okvira 
Unije.

1. Ta uredba se dopolni s 
programskim okvirom IPA, s katerim se 
uvedejo dodatne določbe o tem, kako naj 
se uresničujejo specifični cilji iz člena 3. 
Programski okvir IPA v skladu z 
odstavkom 3 tega člena določi Komisija, 
in sicer za čas trajanja večletnega 
finančnega okvira Unije.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Evropski parlament in Svet 
odobrita letne odobritve v okviru omejitev 
iz večletnega finančnega okvira za 
obdobje od 2021 do 2027.

Or. en
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V programskem okviru IPA se ustrezno 
upoštevajo relevantne nacionalne strategije 
in sektorske politike.

V programskem okviru IPA se ustrezno 
upoštevajo relevantne resolucije 
Evropskega parlamenta in nacionalne 
strategije in sektorske politike.

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ne glede na odstavek 4 Komisija 
sprejme programski okvir IPA z 
izvedbenim aktom. Navedeni izvedbeni akt 
se sprejme v skladu s postopkom pregleda 
v odboru iz člena 16.

3. Ne glede na odstavek 4 Komisija 
programski okvir IPA sprejme z 
delegiranim aktom v skladu s členom 14 , 
vključno z načinom za uveljavitev načela 
pravične delitve. Programski okvir IPA 
poteče 30. junija 2025. Komisija na 
podlagi vmesne ocene iz člena 32 [uredbe 
NDICI] in ob upoštevanju relevantnih 
resolucij Evropskega parlamenta 
do 30. junija 2025 sprejme nov 
programski okvir IPA. Programski okvir 
IPA se lahko zaradi učinkovitega 
izvajanja po potrebi tudi pregleda, zlasti 
kadar pride do bistvenih sprememb v 
okviru politike iz člena 6 in ob 
upoštevanju relevantnih resolucij 
Evropskega parlamenta.

Or. en
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Programski okvir IPA vključuje 
kazalnike za ocenjevanje napredka v zvezi 
z uresničitvijo ciljev, ki so določeni v 
njem.

5. V programskem okviru IPA se za 
ocenjevanje napredka v zvezi z 
uresničitvijo ciljev, ki so določeni v njem, 
upoštevajo jasni in preverljivi kazalniki 
smotrnosti iz Priloge IV k tej uredbi. O 
pristopu, ki temelji na smotrnosti, iz te 
uredbe potekajo redne izmenjave stališč v 
okviru Evropskega parlamenta in Sveta.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a

Začasna ukinitev pomoči Unije

1. Na Komisijo se prenese 
pooblastilo, da – kadar določena 
upravičenka ne spoštuje načela 
demokracije, pravne države, človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ali krši 
zaveze, sprejete z ustreznimi sporazumi, 
sklenjenimi z Unijo – v skladu s členom 
14 sprejme delegirani akt za spremembo 
Priloge I k tej uredbi, da se začasno ali 
delno ukine pomoč Unije. V primeru 
delne ukinitve se navedejo programi, za 
katere ukinitev velja.

2. Na Komisijo se prenese 
pooblastilo, da – kadar ugotovi, da 
razlogi, ki upravičujejo začasno ukinitev 
pomoči, ne veljajo več – v skladu s 
členom 14 sprejme delegirani akt za 
spremembo Priloge I, da se pomoč Unije 
obnovi.
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Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija lahko na specifičnih 
področjih politike ali pri specifičnih 
programih s posrednega upravljanja s 
strani upravičenke preide na posredno 
upravljanje s strani pooblaščenih 
subjektov, ki ni upravičenka do sredstev 
instrumenta IPA III, ali na neposredno 
upravljanje, če upravičenka ne spoštuje 
načel demokracije, pravne države ter 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ali če krši zaveze, sprejete z ustreznimi 
sporazumi, sklenjenimi z Unijo.

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija zagotovi, da je Evropski 
parlament ves čas v celoti vključen v 
obravnavo vprašanj, povezanih z 
načrtovanjem in izvajanjem ukrepov, 
sprejetih v skladu s tem členom, med 
drugim v vse predvidene bistvene 
spremembe ali dodelitve.

Or. en
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Pogoj za izplačilo splošne ali 
sektorske proračunske podpore je 
zadovoljiv napredek pri uresničevanju 
ciljev, dogovorjenih z upravičenko.

Komisija uporabi merila za pogojevanje 
proračunske podpore iz člena 23(4) 
[uredbe NDICI]. V primeru sistemskih 
nepravilnosti v sistemih upravljanja in 
nadzora ali nezadovoljivega napredka pri 
uresničevanju ciljev, dogovorjenih z 
upravičenko, Komisija sprejme ukrepe za 
zmanjšanje ali začasno ukinitev 
financiranja Unije v obliki proračunske 
podpore.

Ponovna uvedba pomoči po začasni 
ukinitvi iz člena 8(2b) vključuje ciljno 
usmerjeno pomoč nacionalnim revizijskim 
organom.

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Priloga VI – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SPREMLJANJE IN OCENJEVANJE SPREMLJANJE, POROČANJE,
OCENJEVANJE IN KOMUNICIRANJE

Or. en
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Poleg kazalnikov iz Priloge IV se v 
okviru za vrednotenje rezultatov pomoči iz 
instrumenta IPA III upoštevajo poročila o 
širitvi.

4. Poleg kazalnikov iz Priloge IV se v 
okviru za vrednotenje rezultatov pomoči iz 
instrumenta IPA III upoštevajo poročila o 
širitvi, ocene Komisije glede programov 
gospodarskih reform in relevantne 
resolucije Evropskega parlamenta.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži vmesna in končna 
poročila o oceni iz člena 32 [uredbe 
NDICI], ki se objavijo.

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Poleg izpolnjevanja obveznosti iz 
člena 129 finančne uredbe glede zaščite 
finančnih interesov Unije upravičenke iz 
Priloge I v okviru posrednega upravljanja 
nemudoma poročajo Komisiji o 
nepravilnostih, vključno z goljufijami, ki 
so predmet prve upravne ali sodne 
ugotovitve, in jo obveščajo o poteku 
upravnih in pravnih postopkov. Poročanje 

5. Poleg izpolnjevanja obveznosti iz 
člena 129 finančne uredbe glede zaščite 
finančnih interesov Unije upravičenke v 
okviru posrednega upravljanja nemudoma 
poročajo Komisiji o nepravilnostih, 
vključno z goljufijami, ki so predmet prve 
upravne ali sodne ugotovitve, in jo 
obveščajo o poteku upravnih in pravnih 
postopkov. Poročanje poteka z 
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poteka z elektronskimi sredstvi, tj. z 
uporabo sistema za upravljanje 
nepravilnosti, ki ga je vzpostavila 
Komisija.

elektronskimi sredstvi, tj. z uporabo 
sistema za upravljanje nepravilnosti, ki ga 
je vzpostavila Komisija. Komisija v 
upravičenkah podpira razvoj 
parlamentarnega nadzora in revizijskih 
zmogljivosti ter izboljševanje preglednosti 
in javnega dostopa do informacij. 
Komisija, visoka 
predstavnica/podpredsednica in zlasti 
delegacije Unije v upravičenkah 
zagotovijo, da se vsa sredstva v okviru 
posrednega upravljanja dodelijo na 
pregleden, depolitiziran in nepristranski 
način, pa tudi pravično porazdelitev, ki 
odraža potrebe regij in lokalnih občin.

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 13 se prenese na 
Komisijo.

2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 7(3), člena 7a 
(novo), členov 13 in 15 se prenese na 
Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Posebna pravila, ki določajo 
enotne pogoje za izvajanje te uredbe, zlasti 
v zvezi s strukturami, ki jih je treba 
vzpostaviti v pripravah na pristop, in v 
zvezi s pomočjo za razvoj podeželja, se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 

1. V zvezi s strukturami, ki jih je treba 
vzpostaviti v pripravah na pristop, in v 
zvezi s pomočjo za razvoj podeželja se z 
delegiranim aktom sprejmejo posebna 
pravila.
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iz člena 16.

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Evropski parlament za vsako sejo 
odbora IPA imenuje opazovalca.

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Uporabljata se člena 36 in 37 
[Uredbe NDICI].

1. Pri zagotavljanju finančne pomoči 
v skladu s to uredbo Komisija, visoka 
predstavnica/podpredsednica in zlasti 
delegacije Unije v upravičenkah 
sprejmejo vse ukrepe, potrebne za 
zagotovitev prepoznavnosti finančne 
podpore Unije, vključno s spremljanjem, 
ali prejemniki izpolnjujejo navedene 
zahteve. Za ukrepe, ki se financirajo iz 
instrumenta IPA, veljajo zahteve iz 
priročnika o komunikaciji in 
prepoznavnosti v okviru zunanjega 
delovanja Unije. Komisija za projekte, ki 
jih financira Unija, za vsako upravičenko 
sprejme smernice o ukrepih glede 
prepoznavnosti in komuniciranja.

Or. en
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Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija sprejme ukrepe za 
okrepitev strateškega komuniciranja in 
javne diplomacije za obveščanje o 
vrednotah Unije in poudarjanje dodane 
vrednosti podpore Unije.

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Prejemniki sredstev Unije potrdijo 
izvor in zagotovijo prepoznavnost 
financiranja Unije, tako da:

(a) v dokumentih in komunikacijskem 
gradivu v zvezi z uporabo sredstev (tudi na 
uradnem spletnem mestu, kadar to 
obstaja) zagotovijo izjavo, v kateri se na 
prepoznaven način poudari podpora, ki so 
jo prejeli od Unije;

(b) promovirajo ukrepe in njihove 
rezultate, tako da različnemu občinstvu, 
vključno z mediji in javnostjo, 
zagotavljajo skladne, učinkovite in 
sorazmerne ciljno usmerjene informacije.

Komisija izvaja ukrepe obveščanja in 
komuniciranja v zvezi s to uredbo ter 
njenimi ukrepi in doseženimi rezultati. 
Finančna sredstva, dodeljena tej uredbi, 
prispevajo tudi k institucionalnemu 
komuniciranju o političnih prednostnih 
nalogah Unije, kolikor so te prednostne 
naloge neposredno povezane s cilji iz 
člena 3 ter Prilog II in III.



PE627.819v01-00 30/41 PR\1162924SL.docx

SL

Or. en

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporablja se od 1. januarja 2021. Uporablja se od 1. januarja 2021
do 31. decembra 2027.

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Priloga II –odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) čimprejšnji vzpostavitvi in 
spodbujanju ustreznega delovanja 
institucij, potrebnih, da se zagotovi pravna 
država. Cilji ukrepanja na tem področju so: 
vzpostavitev neodvisnih, odgovornih in 
učinkovitih sodnih sistemov, vključno s 
preglednimi in meritokratskimi sistemi 
zaposlovanja, ocenjevanja in napredovanja 
ter učinkovitimi disciplinskimi postopki v 
primeru kršitev, in spodbujanje 
pravosodnega sodelovanja; zagotovitev 
vzpostavitve trdnih sistemov za zaščito 
meja, upravljanje migracijskih tokov in 
zagotovitev azila tistim, ki ga potrebujejo; 
razvoj učinkovitih orodij za preprečevanje 
organiziranega kriminala, trgovine z 
ljudmi, tihotapljenja migrantov, pranja 
denarja / financiranja terorizma in 
korupcije ter boj proti njim; spodbujanje in 
zaščita človekovih pravic, pravic 
pripadnikov manjšin, vključno z Romi ter 
lezbijkami, geji, biseksualci, transseksualci 
in interseksualci, ter temeljnih svoboščin, 
vključno s svobodo medijev in varstvom 

(a) čimprejšnji vzpostavitvi in 
spodbujanju ustreznega delovanja 
institucij, potrebnih, da se zagotovi pravna 
država. Cilji ukrepanja na tem področju so: 
vzpostavitev neodvisnih, odgovornih in 
učinkovitih sodnih sistemov, vključno s 
preglednimi in meritokratskimi sistemi 
zaposlovanja, ocenjevanja in napredovanja 
ter učinkovitimi disciplinskimi postopki v 
primeru kršitev, in spodbujanje 
pravosodnega sodelovanja; zagotovitev 
vzpostavitve ustreznih sistemov za zaščito 
meja, upravljanje migracijskih tokov in 
zagotovitev azila tistim, ki ga potrebujejo; 
razvoj učinkovitih orodij za preprečevanje 
organiziranega kriminala, trgovine z 
ljudmi, tihotapljenja migrantov, pranja 
denarja / financiranja terorizma in 
korupcije ter boj proti njim; spodbujanje in 
zaščita človekovih pravic, enakosti spolov, 
pravic pripadnikov manjšin, vključno z 
Romi ter lezbijkami, geji, biseksualci, 
transseksualci in interseksualci, ter 
temeljnih svoboščin, vključno s svobodo 
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podatkov; medijev in varstvom podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) okrepitvi upravljanja gospodarstva. 
Cilji ukrepanja so: podpiranje udeležbe v 
programu gospodarskih reform in 
sistematičnega sodelovanja z 
mednarodnimi finančnimi institucijami 
glede temeljev gospodarske politike; 
izboljšanje zmogljivosti za krepitev 
makroekonomske stabilnosti ter podpiranje 
napredka na poti v delujoče tržno 
gospodarstvo, ki se bo sposobno spopasti s 
pritiskom konkurence in tržnimi silami 
znotraj Unije;

(c) okrepitvi upravljanja gospodarstva. 
Cilji ukrepanja so: podpiranje udeležbe v 
programu gospodarskih reform in 
sistematičnega sodelovanja z 
mednarodnimi finančnimi institucijami 
glede temeljev gospodarske politike; 
izboljšanje zmogljivosti za krepitev 
makroekonomske stabilnosti in socialne 
kohezije ter podpiranje napredka na poti v 
delujoče tržno gospodarstvo, ki se bo 
sposobno spopasti s pritiskom konkurence 
in tržnimi silami znotraj Unije;

Or. en

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) okrepitvi zmogljivosti Unije in 
njenih partneric za preprečevanje 
konfliktov, graditev miru in obvladovanje 
razmer pred krizo in po njej, vključno z 
zgodnjim opozarjanjem in analizo tveganj 
za izbruh konfliktov; spodbujanje ukrepov 
za navezovanje medčloveških stikov, 
spravo, graditev miru in krepitev zaupanja, 
podpiranje razvoja zmogljivosti v podporo 
ukrepom na področju varnosti in razvoja;

(d) okrepitvi zmogljivosti Unije in 
njenih partneric za preprečevanje 
konfliktov, graditev miru in obvladovanje 
razmer pred krizo in po njej, vključno z 
zgodnjim opozarjanjem in analizo tveganj 
za izbruh konfliktov; spodbujanje ukrepov 
za navezovanje medčloveških stikov, 
spravo, graditev miru in krepitev zaupanja, 
vključno z ustanovitvijo regionalne 
komisije za ugotavljanje dejstev o vojnih 
hudodelstvih in drugih hudih kršitvah 
človekovih pravic, storjenih v nekdanji 
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Jugoslaviji (RECOM), ter podpiranje 
razvoja zmogljivosti v podporo ukrepom 
na področju varnosti in razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) izboljšanju zmogljivosti organizacij 
civilne družbe in organizacij socialnih 
partnerjev, med drugim tudi poklicnih 
združenj, v upravičenkah iz Priloge I, ter 
spodbujanju povezovanja v mreže na vseh 
ravneh med organizacijami, ki imajo sedež 
v Uniji, in organizacijami upravičenk iz 
Priloge I, pri čemer se jim omogoča 
sodelovanje v plodovitem dialogu z 
javnostjo in akterji iz zasebnega sektorja;

(e) izboljšanju zmogljivosti organizacij 
civilne družbe in organizacij socialnih 
partnerjev, med drugim tudi poklicnih 
združenj, v upravičenkah, ter spodbujanju 
povezovanja v mreže na vseh ravneh med 
organizacijami, ki imajo sedež v Uniji, in 
organizacijami upravičenk, pri čemer se 
jim omogoča sodelovanje v plodovitem 
dialogu z javnostjo in akterji iz zasebnega 
sektorja. Pomoč mora biti na voljo kar 
najširšemu krogu organizacij v 
upravičenkah.

Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) spodbujanju usklajevanja pravil 
partnerskih držav, njihovih standardov, 
politik in praks s pravili, standardi, 
politikami in praksami Unije, vključno s
pravili o državni pomoči;

(f) spodbujanju usklajevanja pravil 
partnerskih držav, njihovih standardov, 
politik in praks s pravili, standardi, 
politikami in praksami Unije, vključno z 
javnim naročanjem in pravili o državni 
pomoči;

Or. en
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Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) spodbujanju kakovostnih delovnih 
mest in dostopa do trga dela. Cilji 
ukrepanja na tem področju so: odpravljanje 
visoke brezposelnosti in neaktivnosti s 
spodbujanjem trajnostnega vključevanja na 
trg dela, zlasti mladih (še posebej tistih, ki 
niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali 
usposabljajo), žensk, dolgotrajno 
brezposelnih in vseh slabše zastopanih 
skupin. Ukrepi so namenjeni spodbujanju 
ustvarjanja kakovostnih delovnih mest ter 
podpiranju učinkovitega uveljavljanja 
predpisov na področju delovnega prava in 
standardov na celotnem ozemlju. Druga 
ključna področja ukrepanja so podpora 
enakosti spolov, spodbujanje zaposljivosti 
in storilnosti, prilagajanje delavcev in 
podjetij spremembam, vzpostavitev 
trajnega socialnega dialoga ter posodobitev 
in krepitev institucij trga dela, kot so 
zavodi za zaposlovanje in tržni 
inšpektorati;

(h) spodbujanju kakovostnih delovnih 
mest in dostopa do trga dela. Cilji 
ukrepanja na tem področju so: odpravljanje 
visoke brezposelnosti in neaktivnosti s 
spodbujanjem trajnostnega vključevanja na 
trg dela, zlasti mladih (še posebej tistih, ki 
niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali 
usposabljajo), žensk, dolgotrajno 
brezposelnih in vseh slabše zastopanih 
skupin. Ukrepi so namenjeni spodbujanju 
ustvarjanja kakovostnih delovnih mest ter 
podpiranju učinkovitega uveljavljanja 
predpisov na področju delovnega prava in 
mednarodno dogovorjenih standardov na 
celotnem ozemlju, vključno s 
spodbujanjem spoštovanja ključnih načel 
in pravic iz evropskega stebra socialnih 
pravic. Druga ključna področja ukrepanja 
so podpora enakosti spolov, spodbujanje 
zaposljivosti in storilnosti, prilagajanje 
delavcev in podjetij spremembam, 
vzpostavitev trajnega socialnega dialoga 
ter posodobitev in krepitev institucij trga 
dela, kot so zavodi za zaposlovanje in tržni 
inšpektorati;

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) spodbujanju pametnega, 
trajnostnega, vključujočega in varnega 
prometa ter odpravljanju ozkih grl v 
ključnih omrežnih infrastrukturah z 
vlaganjem v projekte z visoko dodano 

(j) spodbujanju pametnega, 
trajnostnega, vključujočega in varnega 
prometa ter odpravljanju ozkih grl v 
ključnih omrežnih infrastrukturah z 
vlaganjem v projekte z visoko dodano 
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vrednostjo EU. Naložbe bi bilo treba 
prednostno razvrstiti glede na njihov 
pomen za povezave vseevropskega 
prometnega omrežja (TEN-T) z EU ter 
prispevek k trajnostni mobilnosti, 
zmanjšanju emisij in okoljskega učinka ter 
varni mobilnosti v sinergiji z reformami, ki 
se spodbujajo s Pogodbo o prometni 
skupnosti;

vrednostjo EU. Naložbe bi bilo treba 
prednostno razvrstiti glede na njihov 
pomen za povezave vseevropskega 
prometnega omrežja (TEN-T) z EU, 
ustvarjanje delovnih mest ter prispevek k 
trajnostni mobilnosti, zmanjšanju emisij in 
okoljskega učinka ter varni mobilnosti v 
sinergiji z reformami, ki se spodbujajo s 
Pogodbo o prometni skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) povečanju sposobnosti 
agroživilskega in ribiškega sektorja za 
obvladovanje pritiska konkurence in tržnih 
sil ter za postopno uskladitev s pravili in 
standardi Unije, in sicer ob uresničevanju 
gospodarskih, socialnih in okoljskih ciljev 
pri uravnoteženem teritorialnem razvoju 
podeželskih in obalnih območij.

(p) povečanju sposobnosti 
agroživilskega in ribiškega sektorja za 
obvladovanje pritiska konkurence in tržnih 
sil ter za postopno uskladitev s pravili in 
standardi Unije z namenom povečanja 
zmogljivosti za izvoz na trg Unije, in sicer 
ob uresničevanju gospodarskih, socialnih 
in okoljskih ciljev pri uravnoteženem 
teritorialnem razvoju podeželskih in 
obalnih območij.

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Priloga III – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) spodbujanju lokalnega in 
regionalnega upravljanja ter krepitvi 
načrtovalnih in upravnih zmogljivosti 
lokalnih in regionalnih organov;

(g) spodbujanju lokalnega in 
regionalnega upravljanja, vključno s 
čezmejnim sodelovanjem med upravami 
za spodbujanje sprave in graditev miru,
ter krepitvi načrtovalnih in upravnih 
zmogljivosti lokalnih in regionalnih 
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organov;

Or. en

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Priloga III – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) spodbujanju čezmejnega 
sodelovanja med upravami za spodbujanje 
sprave in graditev miru, vključno z 
ustanovitvijo regionalne komisije za 
ugotavljanje dejstev o vojnih hudodelstvih 
in drugih hudih kršitvah človekovih 
pravic, storjenih v nekdanji Jugoslaviji 
(RECOM).

Or. en

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Priloga IV – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslednji seznam ključnih kazalnikov 
smotrnosti se uporablja kot pomoč pri 
merjenju prispevka Unije k doseganju 
njenih specifičnih ciljev:

Naslednji seznam ključnih kazalnikov 
smotrnosti in letno dinamiko v zvezi z 
njimi se uporablja kot pomoč pri merjenju 
prispevka Unije k doseganju njenih 
specifičnih ciljev:

Or. en
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Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Priloga IV – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Stopnja in letna dinamika 
usklajevanja s sklepi in ukrepi SZVP, kot 
ju navede ESZD.

Or. en

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Priloga IV – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Javni izdatki za socialno varnost 
(odstotek BDP) (vir: ILO) ali stopnja 
zaposlenosti (vir: nacionalni statistični 
podatki).

5. Javni izdatki za socialno varnost 
(odstotek BDP), kot jih je navede MOD, 
izdatki za zdravstvo, dohodkovna 
neenakost, stopnja revščine, stopnja 
zaposlenosti in brezposelnosti, kot so 
navedeni v uradnih nacionalnih 
statističnih podatkih.

Or. en

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Priloga IV – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Spremembe Ginijevega koeficienta 
upravičenke skozi čas.

Or. en
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Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Priloga IV – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Število programov čezmejnega 
sodelovanja, sklenjenih med 
upravičenkami do IPA ter med 
upravičenkami do IPA in državami 
članicami EU (vir: Evropska komisija).

10. Število programov čezmejnega 
sodelovanja, sklenjenih in izvedenih med 
upravičenkami do IPA ter med 
upravičenkami do IPA in državami 
članicami EU, kot jih navede Evropska 
komisija.

Or. en

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Priloga IV – odstavek 1 – točka 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Število novih organizacij, ki skozi 
čas sodelujejo v ukrepih in programih.

Or. en

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Priloga IV – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kazalniki bodo po potrebi razčlenjeni po 
spolu.

Kazalniki bodo po potrebi razčlenjeni vsaj 
po starosti in spolu.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Instrument za predpristopno pomoč (IPA) je od leta 2007 glavni finančni instrument za 
podporo reformam v državah kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah, tj. šestih 
državah Zahodnega Balkana in Turčiji, njegov namen pa je upravičenke pripraviti na 
obveznosti, ki so povezane s članstvom v EU. S sredstvi iz instrumenta IPA se podpira 
pristopni proces, tako da se v državah, ki želijo postati bodoče članice EU, krepijo 
zmogljivosti in uvajajo pozitivne, nepovratne in dolgoročne spremembe. Pravni okvir druge 
generacije instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), ki je bil odobren leta 2014, bo 
potekel 31. decembra 2020.

Splošne opombe

V stališču Parlamenta o skupnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, odraženo v 
vmesnem poročilu o novem večletnem finančnem okviru (2018/0166R(APP)), je oblikovano 
njegovo stališče o finančnih sredstvih za uredbo o instrumentu IPA III. V primeru pristopa 
oziroma pristopov k Uniji bi bilo treba večletni finančni okvir in instrument IPA III pregledati 
pred letom 2027, da bi se upoštevale s tem povezane zahteve po odhodkih.

Soporočevalca sta seznanjena s predlogom, da bi se finančna sredstva instrumenta IPA za 
obdobje 2021–2027 v nominalnem smislu povečala na 14,5 milijard EUR (v tekočih cenah), a 
sta prepričana, da če dodelitve v realnem smislu ne bodo enake ali višje kot za instrument IPA 
II za obdobje 2014–2020, ne bo mogoče zagotoviti zadostnih sredstev za obdobje, ki je 
ključnega pomena za proces pristopa in izvajanje reform, povezanih z EU. 

Sredstva iz instrumenta IPA so dolgoročna naložba v evropsko prihodnost Zahodnega 
Balkana, učinkovita uporaba sredstev EU pa mora biti zagotovljena s pomočjo strogega 
nadzora in spremljanja, da se zagotovi, da bodo doseženi rezultati in bo denar 
davkoplačevalcev učinkovito porabljen.

Brez poseganja v končno odločitev glede predloga, da bi se večina drugih instrumentov EU za 
zunanje financiranje združila v okviru instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno 
sodelovanje (NDICI), je pomembno, da se politika širitve še naprej financira prek posebnega 
namenskega instrumenta, hkrati pa je treba zagotoviti zadostno uskladitev in skladnost med 
instrumenti za zunanje financiranje. Soporočevalca poudarjata, da mora instrument IPA ostati 
samostojen instrument zaradi posebne narave širitvenega procesa v okviru zunanjega 
delovanja, ki temelji na strategiji za Zahodni Balkan in odnosih s Turčijo.

Nadalje sta prepričana, da bi bilo treba sredstva iz instrumenta IPA za čezmejno sodelovanje z 
državami članicami EU v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja (Interreg) omejiti in 
spremljati, da se zagotovi bolj uravnotežen soprispevek. Tako bi zagotovili, da ne bodo 
nadomestila, temveč dopolnjevala in spodbujala obstoječe ali potencialno sodelovanje med 
upravičenkami do IPA v okviru tematskih prednostnih nalog iz Priloge III. 

Bolj jasna strateška usmeritev

Za države kandidatke mora biti tretja generacija instrumenta IPA oblikovana tako, da bo 
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delovala kot odskočna deska za izvajanje prihodnjega kohezijskega okvira po njihovem 
pristopu k EU; za potencialne države kandidatke pa mora postaviti temelje za pripravo na 
reforme, povezane s pristopnimi pogajanji. Bistveno je zagotoviti nemoten prehod z 
instrumenta IPA II na instrument IPA III in – po pristopu novih članic – z instrumenta IPA III 
na okvir evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

S predpristopno pomočjo je treba še naprej podpirati medsektorske in na EU osredotočene 
politične, institucionalne, pravne, upravne in družbeno-gospodarske reforme v državah 
kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah. Te reforme temeljijo na københavnskih 
merilih, pogojevanju in postopnem usklajevanju s pravili, standardi in politikami Unije. 

Sredstva bi bilo treba preusmeriti, da bi se upoštevale specifične temeljne potrebe in 
zapoznele bistvene reforme v vsaki od zadevnih držav. Instrument IPA III mora – poleg 
večjega poudarka na uveljavljenih prednostnih nalogah instrumenta IPA, ki zajemajo pravno 
državo, temeljne pravice, dobro upravljanje, socialno in ekonomsko kohezijo ter temeljito 
pripravo v okviru vseh 35 poglavij pravnega reda EU, vključno s usklajevanjem s SZVP –
okrepiti odpornost prejemnikov na področjih migracij, varnosti, enakosti spolov, varstva 
podnebja in olajševanja trgovine. 

Poleg tega mora dati večji poudarek na socialno razsežnost politike širitve s spodbujanjem 
kohezije in zbliževanja glede pravic in načel iz evropskega stebra socialnih pravic. Poleg tega, 
da se pri izvajanju instrumenta IPA večji poudarek nameni socialnemu tržnemu gospodarstvu 
ter socialni in regionalni koheziji, je treba pri njegovem vmesnem pregledu upoštevati tudi 
socialno razsežnost in jo oceniti na podlagi jasnih in merljivih kazalnikov, kot je Ginijev 
koeficient.

EU mora svoja prizadevanja preusmeriti v krepitev demokratizacije, tako da krepi 
zmogljivosti parlamentov, civilne družbe in medijev, hkrati pa podpira ukrepe za pristen 
politični dialog in spravo kot pogoja za mir. V tem pogledu ima zelo pomembno vlogo 
čezmejno sodelovanje, ki izboljšuje dialog, sosedske odnose, regionalno povezljivost in 
gospodarsko povezovanje. 

Večja vloga Evropskega parlamenta

Medtem ko je vloga Parlamenta podati splošno usmeritev in zagotavljati nadzor nad 
instrumenti za zunanje financiranje in ne njihovo „mikroupravljanje“, soporočevalca 
poudarjata, da je treba ohraniti vlogo Evropskega parlamenta in dolžnost Komisije, da 
Parlament redno, pravočasno in v celoti vključi.

Na podlagi izkušenj, pridobljenih v okviru vmesnega pregleda instrumenta IPA II, 
poročevalca predlagata, da se Evropski parlament še bolj vključi, ne da bi to upočasnilo 
sprejemanje odločitev, in sicer tako da se v večji meri uporablja postopek za delegirane akte. 

Poročevalca sta poleg tega prepričana, da bi morala za programski okvir veljati 
samoderogacijska klavzula, s katero bi bil zagotovljen njegov dejanski vmesni pregled. 

Bistveno je, da se stališča Evropskega parlamenta na področjih, kjer ima Parlament lastne 
programe pomoči (kot so krepitev zmogljivosti, mediacija in opazovanje volitev) pri 
splošnem načrtovanju programov v celoti upoštevajo.
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Večja vključenost civilne družbe in lokalnih organov

Zlasti je pomembno, da se sredstva dodelijo na pregleden, učinkovit, odgovoren, depolitiziran 
in nediskriminatoren način, tudi s pomočjo pravične porazdelitve, ki odraža potrebe regij in 
lokalnih občin.

Soporočevalca poudarjata, da imajo delegacije EU na terenu ključno vlogo pri zagotavljanju 
pravilne uporabe in prepoznavnosti financiranja EU ter pri vključevanju širokega kroga 
ustreznih organizacij civilne družbe in lokalnih organov v različnih fazah cikla zagotavljanja 
pomoči.

Pristop, ki temelji na smotrnosti

Večja sprememba v predlaganem programskem okviru je prehod z dodelitev po posamezni 
državi na dodelitve, ki temeljijo na prednostnih nalogah, v skladu z načelom poštene delitve, 
tj. načrtovanja IPA prek petih sklopov, ki odražajo specifične cilje in smotrnost. 

Soporočevalca podpirata večjo prožnost, ki je posledica prehod s finančnih sredstev za 
posamezne države na dodelitve glede na tematske prednostne naloge posameznega sklopa in 
pristop, ki temelji na smotrnosti. Programski okvir instrumenta IPA III in njegov okvir 
smotrnosti, ki temelji na potrebah in merilih smotrnosti ter načelu pravične delitve, bi bilo 
treba s pomočjo delegiranih aktov med pripravo, izvajanjem in ocenjevanjem 
instrumenta IPA III udejanjiti in izpopolniti. 

Večje pogojevanje 

Poročevalca sicer podpirata okrepljen pristop, ki temelji na smotrnosti, a predlagata, da se 
poveča pogojevanje pomoči v okviru instrumenta IPA, in sicer tako, da se predvidi možnost 
začasne ukinitve predpristopne pomoči v primeru kršitve načel demokracije, pravne države, 
spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zavez, sprejetih z ustreznimi 
sporazumi, sklenjenimi z Unijo. V zvezi s tem se lahko kot primer uporabi mehanizem za 
spremljanje, začasno ukinitev in ponovno vzpostavitev iz splošne sheme preferencialov (GSP) 
EU.

V skladu s členoma 2 in 49 in po analogiji s členom 7 Pogodbe o Evropski uniji bi morala biti 
bodočim državam članicam EU v primeru kršenja temeljnih vrednot EU in nazadovanja na 
področju pravne države pomoč Unije začasno ukinjena. V skladu s pravilom dobrega 
finančnega poslovodenja iz finančne uredbe (št. 966/2012) bi morala Komisija v skladu z 
načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti plačila začasno ustaviti tudi v primeru 
sistemskih napak, zaradi katerih bi lahko bili postavljeni pod vprašaj zakonitost in pravilnost 
transakcij. 

Soporočevalca opozarjata, da je treba uporabljati in izvajati pogojevanje na politični in 
projektni ravni ter okrepiti sistematično spremljanje in ocenjevanje občutljivih programov in 
projektov. Letne dodelitve morajo temeljiti na izvedljivem okviru spremljanja in ocenjevanja, 
ki se vzpostavi z delegiranim aktom, in podrobnem izvajanju sistema smotrnosti, ki bo 
odražal dosežen napredek ali pač njegovo pomanjkanje. 
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Poročevalca – ob upoštevanju zaostankov in zamud pri izvajanju instrumentov IPA I in II –
pozivata, naj se ohrani prožnost za prenos in ponovno dodeljevanje dodeljenih sredstev, hkrati 
pa spodbujata Komisijo, naj ponovno razmisli o ponovni uvedbi neposrednega upravljanja, 
kjer je to potrebno, zlasti za boj proti korupciji na visoki ravni in organiziranemu kriminalu 
ter za krepitev civilne družbe in krepitev medijske svobode.

V primeru sistemskih nepravilnosti v sistemih upravljanja in nadzora ali nezadovoljivega 
napredka pri uresničevanju ciljev, dogovorjenih z državami upravičenkami, mora biti 
proračunska podpora zmanjšana ali začasno ukinjena. Večje pogojevanje proračunske 
podpore, ki bi temeljila na napredku pri reformah in dobrem upravljanju, mora biti povezano s 
ciljno usmerjeno pomočjo, ki bi spodbujala razvoj parlamentarnega nadzora, nacionalne 
revizijske zmogljivosti ter večjo preglednost in javni dostop do informacij.

Večja prepoznavnost 

Glede na to, da je podpora v okviru instrumenta IPA usmerjena v države, ki želijo postati 
članice EU, soporočevalca pozivata k bolj ciljno usmerjenim komunikacijskim 
prizadevanjem, da bi zagotovili prepoznavnost financiranja EU, omogočili boljše spremljanje 
in izkoriščanje naložb EU. Komisija, delegacije EU na terenu in upravičenke do IPA bi 
morale izboljšati obveščanje o rezultatih pomoči EU, da bi prispevale k boljšemu 
razumevanju tega, kako koristna je pri izboljševanju življenja državljanov.
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