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AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za vanjske poslove i Odbor za razvoj da kao nadležni 
odbori uzmu u obzir sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13 a) Partneri su prihvatljivi za Jamstvo 
pod uvjetom da prilagode svoje unutarnje 
politike u skladu s novim pravnim 
okružjem kako bi se, osim borbe protiv 
utaje poreza, poduzele i mjere protiv 
izbjegavanja plaćanja poreza, kako je 
opisano u Komunikaciji Komisije od 
21. ožujka 2018. o novim zahtjevima za 
suzbijanje izbjegavanja plaćanja poreza u 
zakonodavstvu EU-a koji su posebno 
usmjereni na operacije financiranja i 
ulaganja (COM(2018)1756);

Amandman 2

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(28) Uredba odražava važnost borbe 
protiv klimatskih promjena, u skladu s 
obvezama Unije za provedbu Pariškog 
sporazuma i ciljeva održivog razvoja 
Ujedinjenih naroda, a trebala bi pridonijeti 
uključivanju klimatskih pitanja u politike 
Unije i ostvarivanju općeg cilja da se s 
25 % proračunskih rashoda Unije podupre 
ostvarivanje klimatskih ciljeva. Očekuje se 
da će se na djelovanja za ostvarivanje 
klimatskih ciljeva u okviru ove Uredbe 
utrošiti 25 % njezine ukupne financijske 
omotnice. Tijekom provedbe ove Uredbe 
utvrdit će se relevantna djelovanja, a 
ukupni doprinos iz Uredbe trebao bi biti 

(28) Uredba odražava važnost borbe 
protiv klimatskih promjena, u skladu s 
obvezama Unije za provedbu Pariškog 
sporazuma i ciljeva održivog razvoja 
Ujedinjenih naroda, a trebala bi pridonijeti 
uključivanju klimatskih pitanja u politike 
Unije i ostvarivanju općeg cilja da se s
najmanje 25 % proračunskih rashoda 
Unije podupre ostvarivanje klimatskih 
ciljeva tijekom razdoblja 2021. – 2027. te s 
30 % proračunskih rashoda što prije, a 
najkasnije do 2027. Očekuje se da će se na 
djelovanja za ostvarivanje klimatskih 
ciljeva u okviru ove Uredbe utrošiti 35 %
njezine ukupne financijske omotnice. 
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dio relevantnih postupaka evaluacije i 
preispitivanja.

Tijekom provedbe ove Uredbe utvrdit će se 
relevantna djelovanja, a ukupni doprinos iz 
Uredbe trebao bi biti dio relevantnih 
postupaka evaluacije i preispitivanja.

Obrazloženje

Radi usklađivanja terminologije s privremenim izvješćem o VFO-u i vlastitim sredstvima.

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 35.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(35 a) Jamstvo EU-a za državne 
operacije ulaganja u javni sektor dio je 
EFOR-a plus. Jamstvo EU-a ne obuhvaća 
državne operacije ulaganja koje uključuju 
daljnje kreditiranje privatnog sektora ili 
kreditiranje subjekata ispod državne 
razine koji imaju pristup financiranju 
ispod državne razine bez državnih 
jamstava, kao ni kreditiranje u njihovu 
korist. Kako bi se EIB-u pomoglo u 
planiranju kapaciteta, dodjeljuje mu se 
minimalni zajamčeni opseg takvih 
državnih operacija ulaganja.

Amandman 4

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(36) Trebalo bi uspostaviti jamstvo za 
vanjsko djelovanje na temelju postojećeg 
jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda za 
vanjska djelovanja. Jamstvom za vanjsko 
djelovanje trebalo bi poduprijeti operacije 
EFOR-a plus pokrivene proračunskim 
jamstvima, makrofinancijsku pomoć i 
kredite trećim zemljama na temelju Odluke 
Vijeća 77/270/Euratom71. Te operacije 

(36) Trebalo bi uspostaviti jamstvo za 
vanjsko djelovanje na temelju postojećeg 
jamstva EFOR-a, mandata za vanjsko 
kreditiranje i Jamstvenog fonda za vanjska 
djelovanja. Jamstvom za vanjsko 
djelovanje trebalo bi poduprijeti operacije 
EFOR-a plus pokrivene proračunskim 
jamstvima, makrofinancijsku pomoć i 
kredite trećim zemljama na temelju Odluke 



AD\1171763HR.docx 5/30 PE626.927v03-00

HR

treba poduprijeti odobrenim sredstvima u 
okviru ove Uredbe, zajedno s onima u 
okviru Uredbe (EU) br. .../... (IPA III) i 
Uredbe (EU) br. .../... (EINS), koja bi 
trebala pokrivati i izdvajanje rezervacija i 
obveze koje proizlaze iz kredita za 
makrofinancijsku pomoć i kredita trećim 
zemljama na koje se upućuje u članku 10. 
stavku 2. Uredbe EINS. Pri financiranju 
operacija iz EFOR-a plus trebalo bi davati 
prednost financiranju operacija koje imaju 
snažan učinak na otvaranje radnih mjesta i 
čiji omjer troškova i koristi povećava 
održivost ulaganja. Operacije uz potporu 
jamstva za vanjsko djelovanje trebale bi 
biti popraćene dubinskom ex ante
procjenom aspekata zaštite okoliša te 
financijskih i društvenih aspekata, kako je 
primjereno i u skladu sa zahtjevima za 
bolju regulativu. Jamstvo za vanjsko 
djelovanje ne bi se trebalo koristiti za 
pružanje osnovnih javnih usluga – to je i 
dalje odgovornost države.

Vijeća 77/270/Euratom71. Te operacije 
treba poduprijeti odobrenim sredstvima u 
okviru ove Uredbe, zajedno s onima u 
okviru Uredbe (EU) br. .../... (IPA III) i 
Uredbe (EU) br. .../... (EINS), koja bi 
trebala pokrivati i izdvajanje rezervacija i 
obveze koje proizlaze iz kredita za 
makrofinancijsku pomoć i kredita trećim 
zemljama na koje se upućuje u članku 10. 
stavku 2. Uredbe EINS. Pri financiranju 
operacija iz EFOR-a plus trebalo bi davati 
prednost financiranju operacija koje imaju 
snažan učinak na otvaranje radnih mjesta i 
čiji omjer troškova i koristi povećava 
održivost ulaganja. Operacije uz potporu 
jamstva za vanjsko djelovanje trebale bi 
biti popraćene dubinskom ex ante
procjenom aspekata zaštite okoliša te 
financijskih i društvenih aspekata i u 
skladu sa zahtjevima za bolju regulativu. 
Jamstvo za vanjsko djelovanje ne bi se 
trebalo koristiti za pružanje osnovnih 
javnih usluga – to je i dalje odgovornost 
države.

__________________ __________________

71 Odluka Vijeća 77/270/Euratom od 
29. ožujka 1977. o ovlaštenju Komisije za 
izdavanje zajmova Euratoma u svrhu 
doprinosa financiranju nuklearnih elektrana
(SL L 88, 6.4.1977., str. 9.).

71 Odluka Vijeća 77/270/Euratom od 
29. ožujka 1977. o ovlaštenju Komisije za 
izdavanje zajmova Euratoma u svrhu 
doprinosa financiranju nuklearnih elektrana
(SL L 88, 6.4.1977., str. 9.).

Amandman 5

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 44.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(44 a) Radi doprinosa međunarodnoj 
borbi protiv porezne prijevare, utaje 
poreza, prijevare, korupcije i pranja 
novca, sve financiranje u okviru ove 
Uredbe trebalo bi se pružati na potpuno 
transparentan način. Osim toga, 
prihvatljivi partneri ne bi smjeli 
podržavati aktivnosti koje se obavljaju u 
nezakonite svrhe niti sudjelovati u 
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operacijama financiranja ili ulaganja s 
pomoću instrumenta koji se nalazi u 
nekooperativnoj jurisdikciji ili poreznoj 
oazi. Partneri bi se također trebali 
suzdržati od bilo kakvog izbjegavanja 
poreza ili agresivnog poreznog planiranja.

Amandman 6

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8.a) „Dodatnost” znači načelo kojim se 
osigurava da se potporom Jamstva za 
vanjsko djelovanje doprinosi održivom 
razvoju putem operacija koje se ne bi 
mogle izvršiti bez njega ili koje postižu 
pozitivne rezultate koji nadilaze ono što se 
moglo postići bez potpore. Dodatnost 
ujedno znači poticanje financiranja iz 
privatnog sektora i uklanjanje tržišnih 
nedostataka ili ulagačkih situacija koje 
nisu optimalne kao i poboljšanje kvalitete, 
održivosti, učinka ili opsega nekog 
ulaganja. Tim se načelom jamči da se 
ulaganjem u operacije obuhvaćene 
Jamstvom za vanjsko djelovanje i 
financiranjem takvih operacija ne 
zamjenjuje potpora države članice, 
privatno financiranje ili druga financijska 
intervencija Unije ili međunarodna 
financijska intervencija te da se izbjegne 
istiskivanje drugih javnih ili privatnih 
ulaganja. Projekti koji se podupiru 
Jamstvom za vanjsko djelovanje u pravilu 
imaju viši profil rizika od portfelja 
ulaganja koji podupiru prihvatljivi 
partneri u skladu s njihovim uobičajenim 
ulagačkim politikama bez Jamstva za 
vanjsko djelovanje.

Amandman 7

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Opći cilj ove Uredbe jest očuvanje i 
promicanje vrijednosti i interesa Unije 
diljem svijeta kako bi se postigli ciljevi i 
ostvarila načela vanjskog djelovanja Unije, 
kako je utvrđeno u članku 3. stavku 5.,
članku 8. i članku 21. Ugovora o 
Europskoj uniji.

1. Opći cilj ove Uredbe jest očuvanje i 
promicanje vrijednosti, načela i interesa 
Unije diljem svijeta kako bi se postigli 
ciljevi i ostvarila načela vanjskog 
djelovanja Unije, kako je utvrđeno u 
članku 3. stavku 5., člancima 8. i 21. 
Ugovora o Europskoj uniji te u 
člancima 208. i 11. UFEU-a.

Amandman 8

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Financijska omotnica za provedbu 
ove Uredbe za razdoblje 2021.–2027. 
iznosi 89 200 milijuna EUR u tekućim 
cijenama.

1. Financijska omotnica za provedbu 
ove Uredbe za razdoblje 2021.–2027. 
iznosi 82 451 000 000 EUR u cijenama 
iz 2018. (93 154 000 000 EUR u tekućim 
cijenama).

Obrazloženje

Radi jačanja omotnica za južno susjedstvo i supsaharsku Afriku s dodatnih 3,5 milijardi EUR 
u skladu s privremenim izvješćem o VFO-u i vlastitim sredstvima.

Amandman 9

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) 68 000 milijuna EUR za geografske 
programe:

(a) 63 687 milijuna EUR u cijenama iz 
2018. (71 954 milijuna EUR u tekućim 
cijenama) za geografske programe:

Amandman 10

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – točka a – alineja 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– susjedstvo najmanje 22 000
milijuna EUR,

– susjedstvo najmanje 20 572
milijuna EUR u cijenama iz 2018. 
(23 243 milijuna EUR u tekućim 
cijenama),

Amandman 11

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – točka a – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– Supsaharska Afrika najmanje
32 000 milijuna EUR,

– supsaharska Afrika najmanje
30 723 milijuna EUR u cijenama iz 2018. 
(34 712 milijuna EUR u tekućim 
cijenama),

Amandman 12

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – točka a – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– Azija i Pacifik 10 000 milijuna
EUR,

– Azija i Pacifik 8 851 milijun EUR
u cijenama iz 2018. (10 000 milijuna EUR 
u tekućim cijenama),

Amandman 13

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – točka a – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– Južna i Sjeverna Amerika i Karibi
4 000 milijuna EUR,

– Južna i Sjeverna Amerika i Karibi
3 540 milijuna EUR u cijenama iz 2018. 
(4 000 milijuna EUR u tekućim 
cijenama),
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Amandman 14

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – točka b – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) 7 000 milijuna EUR za tematske 
programe:

(b) 6 196 milijuna EUR u cijenama iz 
2018. (7 000 milijuna EUR u tekućim 
cijenama) za tematske programe:

Amandman 15

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – točka b – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– ljudska prava i demokracija 1 500 
milijuna EUR,

– ljudska prava i demokracija
1 328 milijuna EUR u cijenama iz 2018. 
(1 500 milijuna EUR u tekućim 
cijenama),

Amandman 16

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – točka b – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– organizacije civilnog društva 1 500 
milijuna EUR,

– organizacije civilnog društva 1 328 
milijuna EUR u cijenama iz 2018. (1 500 
milijuna EUR u tekućim cijenama),

Amandman 17

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – točka b – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– stabilnost i mir 1 000 milijuna 
EUR,

– stabilnost i mir 886 milijuna EUR 
u cijenama iz 2018. (1 000 milijuna EUR u 
tekućim cijenama),
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Amandman 18

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – točka b – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– globalni izazovi 3 000 milijuna 
EUR,

– globalni izazovi 2 656 milijuna 
EUR u cijenama iz 2018. (3 000 milijuna 
EUR u tekućim cijenama),

Amandman 19

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b a) rod i osnaživanje žena 
1 062 milijuna EUR u cijenama iz 2018. 
(1 200 milijuna EUR u tekućim 
cijenama),

Amandman 20

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) 4 000 milijuna EUR za djelovanja
za brzi odgovor.

(c) 3 540 milijuna EUR u cijenama iz 
2018. (4 000 milijuna EUR u tekućim 
cijenama) za djelovanja za brzi odgovor.

Amandman 21

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Iznosi navedeni u stavku 2. u 
skladu s člankom 15. uvećavaju se za iznos 
rezerve za nove izazove i prioritete u 
iznosu od 10 200 milijuna EUR.

3. Iznosi navedeni u stavku 2. u 
skladu s člankom 15. uvećavaju se za iznos 
rezerve za nove izazove i prioritete u 
iznosu od 7 966 milijuna EUR u cijenama 
iz 2018. (9 000 milijuna EUR u tekućim 



AD\1171763HR.docx 11/30 PE626.927v03-00

HR

cijenama).

Amandman 22

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4.a Godišnja odobrena sredstva 
odobravaju Europski parlament i Vijeće u 
granicama višegodišnjeg financijskog 
okvira i u okviru godišnjeg proračunskog 
postupka nakon što se institucije 
zajednički dogovore o prioritetima. 

Amandman 23

Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Komisija provedbenim aktima 
donosi višegodišnje okvirne programe iz 
članaka 12. i 13. Ti se provedbeni akti 
donose u skladu s postupkom ispitivanja 
iz članka 35. stavka 2. Postupak se 
primjenjuje i na revizije iz stavaka 3., 4. 
i 5. ovog članka kojima se znatno mijenja 
sadržaj višegodišnjeg okvirnog programa.

1. Komisija delegiranim aktima
donosi višegodišnje okvirne programe iz 
članaka 12. i 13.

Amandman 24

Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Višegodišnji okvirni programi za 
geografske programe mogu se revidirati
ako je to potrebno za njihovu djelotvornu 
provedbu, posebno nakon krize odnosno 
postkriznog stanja ili ako je politički okvir
koji se navodi u članku 7. znatno 

3. Višegodišnji okvirni programi za 
geografske programe revidiraju se u 
sredini programskog razdoblja i, ako je to 
potrebno za njihovu djelotvornu provedbu,
u bilo kojem trenutku, posebno nakon 
krize odnosno postkriznog stanja ili u 
slučaju znatnih izmjena političkog okvira



PE626.927v03-00 12/30 AD\1171763HR.docx

HR

izmijenjen. koji se navodi u članku 7.

Amandman 25

Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. O uporabi tih sredstava odlučuje se 
u skladu s postupcima utvrđenima u 
člancima 14. i 21.

2. O geografskom ili tematskom 
dodjeljivanju tih sredstava odlučuje se u
okviru godišnjeg proračunskog postupka 
ili prijenosa proračunskih sredstava i u
skladu s postupcima utvrđenima u 
člancima 14. i 21.

Amandman 26

Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Akcijski planovi i mjere donose se 
provedbenim aktima u skladu s postupkom 
ispitivanja koji se navodi u članku 35.
stavku 2.

1. Komisija je u skladu s člankom 34.
ovlaštena da delegiranim aktima donosi 
akcijske planove i mjere.

Amandman 27

Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Kada se akcijski planovi i mjere donose u 
skladu s ovim stavkom, priopćuju se, osim 
izvanrednih mjera pomoći, Europskom 
parlamentu i državama članicama putem 
relevantnog odbora iz članka 35. u roku 
od mjesec dana od njihova donošenja.

Briše se.
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Amandman 28

Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Prije donošenja ili produljenja izvanrednih 
mjera pomoći čiji trošak ne premašuje 
20 milijuna EUR, Komisija obavješćuje 
Vijeće o njihovoj prirodi i ciljevima te o 
predviđenim financijskim iznosima. 
Komisija obavješćuje Vijeće prije nego što 
značajnije izmijeni već donesene 
izvanredne mjere pomoći. Komisija vodi 
računa o relevantnom političkom pristupu 
Vijeća pri planiranju i daljnjoj provedbi tih 
mjera, u interesu usklađenosti vanjskog 
djelovanja Unije.

Prije donošenja ili produljenja izvanrednih 
mjera pomoći čiji trošak ne premašuje 
20 milijuna EUR, Komisija obavješćuje 
Vijeće i Europski parlament o njihovoj 
prirodi i ciljevima te o predviđenim 
financijskim iznosima. Komisija 
obavješćuje Vijeće i Europski parlament
prije nego što značajnije izmijeni već 
donesene izvanredne mjere pomoći. 
Komisija vodi računa o relevantnom 
političkom pristupu Vijeća i Europskog 
parlamenta pri planiranju i daljnjoj 
provedbi tih mjera, u interesu usklađenosti 
vanjskog djelovanja Unije.

Amandman 29

Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Komisija uredno i na vrijeme obavješćuje 
Europski parlament o planiranju i 
provedbi izvanrednih mjera pomoći na 
temelju ovog članka, uključujući 
predviđene financijske iznose, te ga 
također obavješćuje u slučaju značajnih 
izmjena ili produljenja te pomoći.

Briše se.

Amandman 30

Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Komisija obavješćuje Europski parlament i 
Vijeće o prenesenim odobrenim sredstvima
za preuzete obveze u skladu s člankom 12. 

Komisija informira Europski parlament i 
Vijeće o prenesenim odobrenim sredstvima
koja su automatski prenesena, uključujući 
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stavkom 6. Financijske uredbe. povezane iznose, u skladu s člankom 12. 
stavkom 6. Financijske uredbe.

Amandman 31

Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Financijskom omotnicom navedenom u 
članku 6. stavku 2. točki (a) financiraju se
Europski fond za održivi razvoj plus i 
jamstvo za vanjsko djelovanje.

Europski fond za održivi razvoj plus i 
jamstvo za vanjsko djelovanje financiraju 
se financijskom omotnicom za geografske 
programe koji se navode u članku 6.
stavku 2. točki (a). Time se ne smije 
naštetiti ostalim djelovanjima koja se 
financiraju u okviru geografskih 
programa.

Amandman 32

Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Svrha je EFOR-a plus, kao integriranog 
financijskog paketa koji osigurava 
financijski kapacitet na temelju metoda 
provedbe uspostavljenih u članku 23. 
stavku 1. točkama (a), (e), (f) i (g), potpora 
ulaganjima i povećanje pristupa 
financiranju kako bi se potaknuo održiv i 
uključiv gospodarski i socijalni razvoj i 
promicala socioekonomska otpornost u 
zemljama partnerima s posebnim 
naglaskom na iskorjenjivanje siromaštva, 
održiv i uključiv rast, stvaranje pristojnih 
radnih mjesta, gospodarske prilike, vještine 
i poduzetništvo, socioekonomske sektore, 
mikro, mala i srednja poduzeća te 
rješavanje specifičnih socioekonomskih
temeljnih uzroka nezakonite migracije, u 
skladu s relevantnim okvirnim 
programskim dokumentima. Posebna 
pažnja posvetit će se zemljama u kojima su 
utvrđene nestabilne situacije ili sukobi, 

Svrha je EFOR-a plus, kao integriranog 
financijskog paketa koji osigurava 
financijski kapacitet u obliku bespovratnih 
sredstava, jamstava i drugih financijskih 
instrumenata utvrđenih u članku 23. 
stavku 1., potpora ulaganjima i povećanje 
pristupa financiranju kako bi se potaknuo 
održiv i uključiv gospodarski i socijalni 
razvoj i promicala socioekonomska 
otpornost zemalja partnera s posebnim 
naglaskom na iskorjenjivanje siromaštva, 
održiv i uključiv rast, stvaranje pristojnih 
radnih mjesta, gospodarske prilike, vještine 
i poduzetništvo, socioekonomske sektore, 
mikro, mala i srednja poduzeća te 
rješavanje specifičnih temeljnih uzroka 
migracije, kao i klimatsko djelovanje te 
zaštitu i upravljanje okolišem, uz 
istodobno povećavanje dodatnosti u
najvećoj mogućoj mjeri, pružanje 
inovativnih proizvoda i poticanje 
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najmanje razvijenim zemljama i visoko 
zaduženim siromašnim zemljama.

financiranja iz privatnog sektora. Ukupno 
30 % financiranja postupno se dodjeljuje 
ulaganjima kojima se pridonosi 
klimatskom djelovanju, obnovljivoj 
energiji i učinkovitosti resursa. Jamči se 
geografska ravnoteža, u skladu s
prioritetima vanjskog djelovanja i 
razvojnim prioritetima EU-a. Posebna 
pažnja posvetit će se zemljama u kojima su 
utvrđene nestabilne situacije ili sukobi, 
najmanje razvijenim zemljama i visoko 
zaduženim siromašnim zemljama.

Amandman 33

Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Stopa izdvojenih rezervacija kreće se od 
9 % do 50 % ovisno o vrsti operacija.

Stopa izdvojenih rezervacija kreće se od 
9 % do 50 % ovisno o vrsti operacija.
Iznos od najviše 10 milijardi EUR 
osigurava se iz proračuna EU-a s pomoću 
posebne proračunske linije u okviru 
godišnjeg proračunskog postupka ili 
prijenosa proračunskih sredstava. 
Komisija je ovlaštena donositi delegirane 
akte u skladu s člankom 34. kako bi, u 
slučaju da to bude potrebno, izmijenila 
maksimalni iznos.

Amandman 34

Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 4. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Te se stope revidiraju svake tri godine od 
datuma primjene ove Uredbe utvrđenog u 
članku 40. Komisija je ovlaštena donositi 
delegirane akte u skladu s člankom 34. za 
dopunu ili izmjenu tih stopa.

Te se stope revidiraju svake dvije godine
počevši od datuma primjene ove Uredbe 
utvrđenog u članku 40. Komisija je 
ovlaštena donositi delegirane akte u skladu 
s člankom 34. za dopunu ili izmjenu tih 
stopa i povezanih financijskih iznosa.
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Amandman 35

Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1.a Jamstvo za vanjsko djelovanje 
dodjeljuje se pod uvjetom da Komisija, u 
ime Unije, i prihvatljivi partner sklope 
sporazume o jamstvu EFOR-a.

Amandman 36

Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Jamstvom za vanjsko djelovanje 
podupiru se operacije financiranja i 
ulaganja usklađene s uvjetima utvrđenima 
u članku 209. stavku 2. točkama od (a) do
(c) Financijske uredbe:

2. Jamstvom za vanjsko djelovanje 
podupiru se operacije financiranja i 
ulaganja kojima se rješavaju tržišni 
nedostaci ili okolnosti za ulaganja koje 
nisu optimalne. Operacije će ujedno biti
usklađene s uvjetima utvrđenima u 
članku 209. stavku 2. točkama od (a) do (c) 
Financijske uredbe:

Amandman 37

Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a a) kojima se jamči dodatnost;

Amandman 38

Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c a) koje su usmjerene na područja s 
jasnim tržišnim propustima, koje 
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usmjeravaju privatni kapital tamo gdje 
nedostaje investicija i koje su 
usredotočene na rizična područja koja 
nisu privukla isključivo privatna 
ulaganja.

Amandman 39

Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Prihvatljivi partneri poštuju pravila i uvjete 
utvrđene u članku 62. stavku 2. točki (c) 
Financijske uredbe. Ako je riječ o tijelima 
uređenima privatnim pravom države 
članice ili treće zemlje koja su pridonijela 
Jamstvu za vanjsko djelovanje u skladu s 
člankom 28. ove Uredbe, prednost se daje 
onim tijelima koja pružaju na uvid 
informacije o okolišnim, socijalnim i 
korporativnim uvjetima upravljanja.

Prihvatljivi partneri poštuju pravila i uvjete 
utvrđene u članku 62. stavku 2. točki (c) 
Financijske uredbe. Ako je riječ o tijelima 
uređenima privatnim pravom države
članice ili treće zemlje koja su pridonijela 
Jamstvu za vanjsko djelovanje u skladu s 
člankom 28. ove Uredbe, prednost se daje 
onim tijelima koja pružaju na uvid 
informacije o okolišnim, socijalnim, 
poreznim i korporativnim uvjetima 
upravljanja.

Amandman 40

Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5.a Europski parlament i Vijeće mogu 
pozvati prihvatljive partnere na razmjenu 
gledišta o operacijama financiranja i 
ulaganja koje su obuhvaćene ovom 
Uredbom.

Amandman 41

Prijedlog uredbe
Članak 27.a (novi)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 27.a

Upravljanje fondom EFOR+ i njegova 
struktura

1. EFOR+ sastoji se od regionalnih 
platformi za ulaganja uspostavljenih na 
temelju radnih metoda, postupaka i 
struktura postojećih vanjskih 
mehanizama Unije za mješovito 
financiranje, kojima se njihove operacije 
mješovitog financiranja mogu kombinirati 
s operacijama Jamstva za vanjsko 
djelovanje u okviru fonda EFOR+.

2. Komisija je odgovorna za ukupno 
upravljanje fondom EFOR+ i Jamstvom 
za vanjsko djelovanje. Komisija osim toga 
neće nastojati provoditi opće bankarske 
operacije. Komisija redovito izvješćuje 
Europski parlament radi jamčenja 
najviših standarda transparentnosti i 
financijske odgovornosti.

3. Komisiju o upravljanju fondom 
EFOR+ savjetuje strateški odbor, osim u 
slučaju operacija koje obuhvaćaju politike 
proširenja EU-a i koje se financiraju iz 
instrumenta IPA III.; naime, one će imati 
vlastiti strateški odbor na temelju 
Okvirnog sporazuma o ulaganju za 
zapadni Balkan (WBIF). Komisija ujedno 
blisko surađuje sa svim prihvatljivim 
partnerima u pogledu operativnog 
upravljanja Jamstvom za vanjsko 
djelovanje. U tu se svrhu uspostavlja 
tehnička radna skupina koju čine 
stručnjaci Komisije i prihvatljivi partneri s 
ciljem procjenjivanja rizika i povezanih 
cijena.

4. Strateški odbor savjetuje Komisiju o 
strateškom usmjerenju i prioritetima za 
ulaganja iz Jamstva za vanjsko djelovanje 
u okviru fonda EFOR+ i doprinosi 
njihovoj usklađenosti s vodećim načelima 
i ciljevima Unijina vanjskog djelovanja, 
razvojne politike i europske politike 
susjedstva te s ciljevima iz članka 3. ove 
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Uredbe i svrhom fonda EFOR+ 
utvrđenom u članku 26. Usto, strateški 
odbor podupire Komisiju u utvrđivanju 
ukupnih ciljeva ulaganja kad je riječ o 
uporabi Jamstva za vanjsko djelovanje za 
podupiranje operacija fonda EFOR+ i 
prati jesu li područja za ulaganje 
geografski i tematski diversificirana i jesu 
li odgovarajuća.

5. Strateški odbor podržava i opću 
koordinaciju, komplementarnost i 
usklađenost među regionalnim 
platformama za ulaganja, među trima 
stupovima Europskog plana ulaganja te 
između Europskog plana ulaganja i 
drugih aktivnosti Unije u području 
migracija i u pogledu provedbe Programa 
održivog razvoja do 2030., kao i s drugim 
programima iz ove Uredbe.

6. Strateški odbor sastoji se od 
predstavnikâ Komisije i Visokog 
predstavnika, svih država članica i 
Europske investicijske banke. Europski 
parlament ima status promatrača. 
Doprinositelji, prihvatljivi partneri, zemlje 
partneri, relevantne regionalne 
organizacije i drugi dionici mogu prema 
potrebi dobiti status promatrača. Prije 
uključivanja novih promatrača provodi se 
savjetovanje sa strateškim odborom. 
Strateškim odborom supredsjedaju 
Komisija i Visoki predstavnik.

7. Strateški odbor sastaje se najmanje 
dvaput godišnje i, kada je to moguće, 
donosi mišljenja konsenzusom. 
Predsjedatelj može organizirati dodatne 
sastanke u bilo kojem trenutku ili na 
zahtjev trećine članova odbora. Ako 
konsenzus nije moguće postići, 
primjenjuje se pravo glasa kako je 
dogovoreno na prvom sastanku strateškog 
odbora i utvrđeno njegovim poslovnikom. 
Tim pravom glasa uzima se u obzir izvor 
financiranja. U poslovniku se određuje 
okvir u pogledu uloge promatrača. 
Zapisnici i dnevni redovi sastanaka 
strateškog odbora javno se objavljuju 
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nakon donošenja.

8. Komisija na godišnjoj osnovi izvješćuje 
strateški odbor o postignutom napretku u 
pogledu provedbe fonda EFOR+. 
Strateški odbor WBIF-a izvješćuje o 
ostvarenom napretku u provedbi 
jamstvenog instrumenta za regiju 
proširenja kako bi se nadopunilo 
prethodno navedeno izvješćivanje. 
Strateški odbor redovito organizira 
savjetovanje s relevantnim dionicima o 
strateškom usmjerenju i provedbi fonda 
EFOR+.

9. Iako postoje dva strateška odbora, za 
EFOR+ je potrebno imati jedinstveni i 
objedinjeni okvir za upravljanje rizicima.

10. Operativni odbori regionalnih 
investicijskih platformi pružaju potporu 
Komisiji na provedbenoj razini pri 
određivanju regionalnih i sektorskih 
investicijskih ciljeva te regionalnih, 
sektorskih i tematskih investicijskih 
područja te sastavljaju mišljenja o 
operacijama mješovitog financiranja i 
uporabi Jamstva za vanjsko djelovanje za 
podupiranje operacija fonda EFOR+.

Obrazloženje

Premještanje Priloga VI. o upravljanju fondom EFOR+ i njegovoj strukturi u glavni tekst.

Amandman 42

Prijedlog uredbe
Članak 27.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 27.b

Grupa Europske investicijske banke 
između ostalog:

(a) sudjeluje u upravljanju rizicima 
EFOR-a plus zajedno s drugim europskim 
financijskim institucijama vodeći računa 
o potrebi izbjegavanja mogućeg sukoba 
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interesa;

(b) jedina provodi dio investicijskog 
područja koji obuhvaća državne zajmove 
za koje će se izdvojiti najmanje 1 milijarda 
EUR iz financijskih omotnica geografskih 
programa, u skladu s postupcima 
utvrđenima u poglavljima 1. i 3. ove 
glave;

(c) predstavlja prihvatljivog partnera za 
provedbene aktivnosti u okviru drugih 
investicijskih područja.

Amandman 43

Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 1. – podstavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na zahtjev država članica njihovi doprinosi
mogu se namijeniti pokretanju djelovanja 
u određenim regijama, zemljama, 
sektorima ili postojećim investicijskim 
područjima.

Na zahtjev država članica, moglo bi se 
razmisliti o tome da se njihovi doprinosi
rezerviraju za pokretanje djelovanja u 
određenim regijama, zemljama, sektorima 
ili postojećim investicijskim područjima.

Amandman 44

Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

8.a Komisija ili prihvatljivi partneri 
bez odgađanja obavješćuju OLAF i 
pružaju mu potrebne informacije ako, u 
bilo kojoj fazi pripreme, provedbe ili 
zatvaranja operacija financiranja i 
ulaganja obuhvaćenih ovom Uredbom, 
imaju razloga sumnjati na prijevaru, 
korupciju, pranje novca ili bilo koju 
drugu nezakonitu aktivnost koja može 
ugroziti financijske interese Unije. 
Komisija ili prihvatljivi partneri pružaju 
OLAF-u sve potrebne informacije kako bi 
mogao provesti cjelovitu i sveobuhvatnu 
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istragu.

Amandman 45

Prijedlog uredbe
Članak 30.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 30.a

Isključene aktivnosti i nekooperativne 
jurisdikcije

1. U svojim operacijama financiranja i 
ulaganja prihvatljivi partneri moraju se 
pridržavati primjenjivog zakonodavstva 
Unije i dogovorenih međunarodnih 
standarda i standarda Unije te stoga u 
okviru ove Uredbe neće podupirati 
projekte kojima se doprinosi pranju 
novca, financiranju terorizma, 
izbjegavanju plaćanja poreza, poreznim 
prijevarama i utaji poreza. Uz to, 
prihvatljivi partneri ne započinju i ne 
ponavljaju operacije sa subjektima 
registriranima ili uspostavljenima u 
jurisdikcijama navedenima u relevantnoj 
politici Unije o nekooperativnim 
jurisdikcijama, ili za koje se utvrdi da su 
visokorizične treće zemlje u skladu s 
člankom 9. stavkom 2. Direktive 
(EU) 2015/849 Europskog parlamenta i 
Vijeća, ili koji se u praksi ne pridržavaju 
dogovorenih poreznih standarda Unije ili 
međunarodno utvrđenih poreznih 
standarda o transparentnosti i razmjeni 
informacija. Prihvatljivi partneri mogu 
odstupiti od ovog načela samo ako se 
projekt fizički provodi u jednoj od tih 
jurisdikcija i ako ne postoji nijedan 
pokazatelj da relevantna operacija 
pripada jednoj od kategorija navedenih u 
prvom podstavku ovog stavka. Pri 
sklapanju sporazuma s financijskim 
posrednicima prihvatljivi partneri prenose 
uvjete iz ovog članka u relevantne 
sporazume i zahtijevaju od financijskih 
posrednika da ih izvijeste o poštovanju tih 
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uvjeta.

2. U operacijama financiranja i ulaganja 
prihvatljivi partner primjenjuje načela i 
standarde utvrđene u pravu Unije o 
sprečavanju korištenja financijskim 
sustavom u svrhu pranja novca i 
financiranja terorizma, a posebno u 
Uredbi (EU) 2015/847 Europskog 
parlamenta i Vijeća (2) i Direktivi 
(EU) 2015/849. Prihvatljivi partneri 
uvjetuju i izravno financiranje i 
financiranje putem posrednika na temelju 
ove Uredbe objavom informacija o 
stvarnom vlasništvu u skladu s Direktivom 
(EU) 2015/849 i objavljuju podatke iz 
izvješća po državama, u skladu s 
člankom 89. stavkom 1. 
Direktive 2013/36/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća.

Amandman 46

Prijedlog uredbe
Članak 30.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 30.b

Mehanizam za pritužbe i mehanizam 
pravne zaštite

Uzimajući u obzir moguće pritužbe trećih 
strana u partnerskim zemljama, 
uključujući zajednice i pojedince na koje 
utječu projekti podupirani jamstvom 
EFOR-a plus i Jamstva za vanjsko 
djelovanje, Komisija i delegacije Europske 
unije na svojim internetskim stranicama 
objavljuju izravne poveznice na 
mehanizme za podnošenje pritužbi 
relevantnih partnera koji su sklopili 
sporazume s Komisijom. Komisija također 
predviđa mogućnost izravnog primanja 
pritužbi u pogledu načina na koji 
prihvatljivi partneri obrađuju pritužbe. 
Komisija te informacije uzima u obzir u 
kontekstu buduće suradnje s tim 
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partnerima.

Amandman 47

Prijedlog uredbe
Članak 31. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Godišnje izvješće koje se priprema 
2021. sadržavat će konsolidirane podatke 
iz godišnjih izvješća za razdoblje od 2014. 
do 2020. o cjelokupnom financiranju 
uređenom uredbama iz članka 40. 
stavka 2., uključujući vanjske namjenske 
prihode i doprinose uzajamnim 
fondovima te raščlambu troškova po 
zemlji, uporabu financijskih 
instrumenata, obveze i plaćanja. Izvješće 
odražava glavna stečena iskustva i 
popratne aktivnosti u vezi s preporukama 
iz vanjskih evaluacija provedenih u 
proteklim godinama.

6. Komisija podnosi godišnje izvješće 
Europskom parlamentu i Vijeću o 
operacijama financiranja i ulaganja 
pokrivenima Jamstvom za vanjsko 
djelovanje. To se izvješće objavljuje. 
Sadržava sljedeće podatke:

(a) procjenu rezultata kojima se pridonosi 
svrsi i ciljevima ove Uredbe;

(b) procjenu operacija financiranja i 
ulaganja u tijeku koje su obuhvaćene 
Jamstvom za vanjsko djelovanje na razini 
sektora, zemlje i regije te njihove 
usklađenosti s ovom Uredbom, među 
ostalim mjera rizika i njihova utjecaja na 
financijsku i gospodarsku stabilnost 
partnera;

(c) procjenu dodatnosti i dodane 
vrijednosti, mobilizacije sredstava 
privatnog sektora, procijenjenih i stvarnih 
rezultata, ishoda i utjecaja operacija 
financiranja i ulaganja pokrivenih 
Jamstvom za vanjsko djelovanje na 
zbirnoj osnovi, među ostalim utjecaja na 
otvaranje dostojanstvenih radnih mjesta, 
iskorjenjivanje siromaštva i rješavanje 
temeljnih uzroka migracija; ta procjena 
uključuje rodnu analizu obuhvaćenih 
operacija na temelju dokaza i podataka 
razvrstanih prema spolu ako je to 
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moguće;

(d) procjenu usklađenosti sa zahtjevima 
koji se odnose na upotrebu Jamstva za 
vanjsko djelovanje i ostvarivanja ključnih 
pokazatelja uspješnosti za svaki podneseni 
prijedlog;

(e) procjenu učinka poluge koji je 
postignut operacijama koje su 
obuhvaćene jamstvom EFOR plusa i 
Jamstvom za vanjsko djelovanje;

(f) financijski iznos prenesen korisnicima 
i procjena operacija financiranja i 
ulaganja svakog prihvatljivog partnera na 
zbirnoj osnovi;

(g) procjenu dodatnosti i dodane 
vrijednosti operacija financiranja i 
ulaganja prihvatljivih partnera te 
ukupnog rizika povezanog s tim 
operacijama;

(h) detaljne informacije o aktiviranju 
Jamstva za vanjsko djelovanje, gubitcima, 
povratima, naplaćenim iznosima i svim 
drugim primljenim plaćanjima te o 
ukupnoj izloženosti riziku;

(i) financijska izvješća o operacijama 
financiranja i ulaganja prihvatljivih 
partnera obuhvaćenih ovom Uredbom 
koja je revidirao neovisni vanjski revizor;

(j) procjenu sinergija i komplementarnosti 
između operacija obuhvaćenih Jamstvom 
za vanjsko djelovanje i drugog i trećeg 
stupa PVU-a na temelju relevantnih 
postojećih izvješća, s posebnim naglaskom 
na napretku ostvarenom u dobrom 
upravljanju, uključujući borbu protiv 
korupcije i nezakonitih financijskih 
tokova, poštovanje ljudskih prava, 
vladavinu prava i rodno osjetljive politike, 
kao i poticanje poduzetništva, lokalnog 
poslovnog okruženja i lokalnih 
financijskih tržišta;

(k) procjenu usklađenosti jamstvenih 
operacija EFOR-a s međunarodno 
dogovorenim načelima razvojne 
učinkovitosti;
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(l) procjenu naknade za jamstva;

(m) procjenu provedbe odredbi o 
isključenim aktivnostima i 
nekooperativnim jurisdikcijama.

Izvješće odražava glavna stečena iskustva 
i popratne aktivnosti u vezi s 
preporukama iz neovisnih vanjskih 
evaluacija provedenih u proteklim 
godinama.

Amandman 48

Prijedlog uredbe
Članak 32. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Evaluacija Preispitivanje u sredini razdoblja i 
evaluacija

Amandman 49

Prijedlog uredbe
Članak 32. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Privremena evaluacija ove Uredbe 
provodi se nakon što bude dostupno 
dovoljno informacija o njezinoj provedbi, 
a najkasnije četiri godine nakon početka 
provedbe instrumenta.

Komisija podnosi izvješće o preispitivanju 
u sredini razdoblja koje se odnosi na 
provedbu ove Uredbe najkasnije 
31. prosinca 2024. Njime će biti 
obuhvaćeno razdoblje 1. siječnja 2021. –
30. lipnja 2024. i bit će usmjereno na 
postizanje ciljeva ove Uredbe s pomoću 
pokazatelja kojima se mjere ostvareni 
rezultati i učinkovitost svih instrumenata 
obuhvaćenih tim instrumentom, 
uključujući Europski fond za održivi 
razvoj plus i Jamstvo za vanjsko 
djelovanje. Nadalje, tim će izvješćem biti 
obuhvaćeno pitanje dodane vrijednosti, 
opsega pojednostavnjenja, 
komplementarnosti i sinergija između 
instrumenata obuhvaćenih ovom 
Uredbom, kontinuirane relevantnosti svih 
ciljeva i doprinosa mjerama dosljednom 
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vanjskom djelovanju Unije. Ujedno će 
sadržavati informacije o učinku poluge 
postignutom s pomoću operacija ulaganja 
koje se financiraju u okviru Europskog 
fonda za održivi razvoj plus.

Amandman 50

Prijedlog uredbe
Članak 32. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Gdje je to primjereno, u evaluacijama se 
iskorištavaju načela dobre prakse OECD-
DAC-a i nastoji utvrditi jesu li ciljevi 
ispunjeni te se daju preporuke radi 
poboljšanja budućih djelovanja.

Izvješće o preispitivanju u sredini 
razdoblja iz stavka 1. prvog podstavka 
podnosi se Europskom parlamentu i 
Vijeću te su mu prema potrebi priloženi 
zakonodavni prijedlozi kojima se uvode 
potrebne izmjene ove Uredbe.

U evaluacijama se iskorištavaju načela 
dobre prakse OECD-DAC-a i nastoji 
utvrditi jesu li ciljevi ispunjeni te se daju 
preporuke radi poboljšanja budućih 
djelovanja.

Amandman 51

Prijedlog uredbe
Članak 36. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Informiranje, priopćavanje i promidžba Transparentnost, priopćavanje i 
objavljivanje informacija

Amandman 52

Prijedlog uredbe
Članak 36. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2.a Komisija na svojem internetskom 
portalu objavljuje informacije o 
operacijama financiranja i ulaganja te 
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ključne elemente iz svih sporazuma o 
jamstvu EFOR plusa, uključujući 
informacije o pravnom identitetu 
prihvatljivih partnera, očekivanim 
koristima u pogledu razvoja i postupcima 
žalbe, uzimajući u obzir zaštitu 
povjerljivih i osjetljivih poslovnih 
informacija.

Amandman 53

Prijedlog uredbe
Članak 36. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2.b U skladu sa svojim politikama 
transparentnosti i pravilima Unije o zaštiti 
podataka i o pristupu dokumentima i 
informacijama, prihvatljivi partneri 
EFOR plusa na svojim internetskim 
stranicama aktivno i sustavno objavljuju 
informacije o svim operacijama 
financiranja i ulaganja obuhvaćenima 
Jamstvom za vanjsko djelovanje na 
temelju ove Uredbe, posebno one koje se 
odnose na način na koji te operacije 
doprinose postizanju ciljeva i zahtjeva ove 
Uredbe. Ako je moguće, takve informacije 
dijele se na razini projekta. Takve 
informacije uvijek uzimaju u obzir zaštitu 
povjerljivih i osjetljivih poslovnih 
informacija. Prihvatljivi partneri ujedno 
uključuju informacije o potpori koju 
pruža Unija u sve informacije koje 
objavljuju o operacijama financiranja i 
ulaganja pokrivenima Jamstvom za 
vanjsko djelovanje, u skladu s ovom 
Uredbom.
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