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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Prihodnji program za državljanstvo, pravice in vrednote bi moral prispevati k obnovitvi 

dialoga med Evropejci in krepitvi medsebojnega razumevanja v času, ko se v Evropi močno 

povečuje nestrpnost, ki negativno vpliva na občutek pripadnosti skupnemu prostoru. 

Pripravljavka mnenja pozdravlja prizadevanja Evropske komisije za sinergije, da bi se 

upoštevala omejena proračunska sredstva.  

Vseeno meni, da je bolj kot kdaj koli prej pomembno okrepiti položaj prejšnjega programa 

Evropa za državljane, ki ima jasno dodano vrednost pri spodbujanju državljanske udeležbe ter 

krepitvi skupnega občutka pripadnosti in demokratičnega delovanja državljanov. Ta program 

se je izkazal kot uspešen, prispeval pa je tudi k ozaveščanju o evropskih vprašanjih, kar bi 

lahko prispevalo k večjemu zanimanju evropskih državljanov za prihodnje volitve v Evropski 

parlament.  

Pripravljavka mnenja v zvezi s tem obžaluje, da je bil iz naslova programa črtan zelo 

simboličen pojem državljanstva, zato predlaga njegovo ponovno uvedbo. 

Po njenem mnenju si je treba prizadevati, da bi imel program ustrezen proračun za spopadanje 

z izzivi, zato predlaga zvišanje proračuna za sklop B („delovanje in udeležba državljanov“), 

za katerega je pristojna. Predlagani proračun namreč še zdaleč ni dovolj velik glede na želje 

Evropskega parlamenta. Zato predlaga, naj se obseg proračunske vrstice za državljansko 

udeležbo okrepi s proračunom v višini 500 milijonov EUR, kar ustreza zgolj enemu evru na 

evropskega državljana. Tako bi zaščitili evropski program, ki je dostopen vsem državljanom, 

ki se zavzemajo za močno Evropo, da bi nasprotovali nacionalizmu v ponovno okrepljenem 

duhu solidarnosti. 

Ker se pripravljavka mnenja zaveda, da je treba spodbujati dejavnosti spominjanja preteklih 

dogodkov, ki so privedli do ustanovitve Evropske unije, in bolje razumeti sedanjost, da bi še 

naprej skupaj gradili prihodnost, predlaga, naj se oblikujejo dejavnosti spominjanja, s katerimi 

bi opozorili na načela in vrednote, na katerih temelji EU.  

Pripravljavka mnenja zaradi omejenih proračunskih sredstev, ki so namenjena temu 

programu, meni tudi, da ni primerno, da se Komisiji dovoli uporaba teh sredstev za 

institucionalno komuniciranje o političnih prednostnih nalogah EU, saj službe Komisije za 

komuniciranje že razpolagajo z znatnimi sredstvi za izvajanje takih dejavnosti. 

Pozdravlja uvedbo instrumenta za podporo organizacijam civilne družbe v EU, ki na lokalni 

ravni spodbujajo temeljne vrednote v podporo odprti, demokratični in vključujoči družbi, 

hkrati pa poudarja, da je treba podpreti enkratne projekte, ki jih v svoji skupnosti razvijejo 

navadni državljani in so nujni za oživitev Evrope v vsakdanjem življenju. Zlasti poudarja, da 

mora biti program dostopen za invalide. 

Glede razpoložljivosti programa za pridružene tretje države meni, da ta določba ne ustreza 

delu „državljanska udeležba“, saj so možnosti za državljanske ukrepe v državah članicah 

pogosto omejene, kar povzroča nezadovoljstvo pri številnih kandidatih, ki kljub svoji udeležbi 

niso bili izbrani.  

Poleg tega se strinja s predlogom Komisije, naj se razširi sistem nacionalnih kontaktnih točk, 

ki se je za koristnega izkazal že v okviru programa Evropa za državljane, da bi imeli nosilci 

projektov več podpore pri svojih prizadevanjih, in v zvezi s tem vztraja, da ga je treba navesti 

v Uredbi.  
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Pripravljavka mnenja predlaga tudi, naj Komisija delovne programe in večletne prednostne 

naloge sprejme z delegiranimi akti in ne z izvedbenimi akti, kot navaja v predlogu. 

Pripravljavka mnenja na splošno pozdravlja pristop, ki ga predlaga Komisija, zlasti 

spremembo njene pravne podlage, s čimer bi se Evropskemu parlamentu omogočilo, da 

opravlja svojo vlogo sozakonodajalca. Opozarja, da ta program vključuje številne 

državljanske projekte, ki jih je nujno ohraniti v sedanjosti in spodbujati v prihodnosti. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 

notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predlog Predlog 

UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

o vzpostavitvi programa za pravice in 

vrednote 

o vzpostavitvi programa Evropa za 

državljane, pravice in vrednote 

 (Sprememba velja za celotno besedilo; če 

bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 

prilagoditve v celotnem besedilu.) 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Navedba sklicevanja 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije ter zlasti člena 16(2), člena 

19(2), člena 21(2), člena 24, člena 167 in 

člena 168 Pogodbe, 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije ter zlasti člena 16(2), člena 

19(2), člena 21(2), člena 24, člena 167 in 

člena 168 Pogodbe ter člena 11 Pogodbe o 

Evropski uniji, 

 

Predlog spremembe  3 
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Predlog uredbe 

Navedba sklicevanja 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ob upoštevanju Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah, 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) V skladu s členom 2 Pogodbe o 

Evropski uniji „Unija temelji na vrednotah 

spoštovanja človekovega dostojanstva, 

svobode, demokracije, enakosti, pravne 

države in spoštovanja človekovih pravic, 

vključno s pravicami pripadnikov manjšin. 

Te vrednote so skupne vsem državam 

članicam v družbi, ki jo označujejo 

pluralizem, nediskriminacija, strpnost, 

pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in 

moških.“ Člen 3 nadalje določa, da je cilj 

Unije „krepitev miru, njenih vrednot in 

blaginje njenih narodov“ ter da Unija med 

drugim „spoštuje svojo bogato kulturno in 

jezikovno raznolikost ter skrbi za 

varovanje in razvoj evropske kulturne 

dediščine“. Navedene vrednote so bile 

ponovno potrjene in oblikovane v pravicah, 

svoboščinah in načelih, zapisanih v Listini 

Evropske unije o temeljnih pravicah. 

(1) V skladu s členom 2 Pogodbe o 

Evropski uniji „Unija temelji na vrednotah 

spoštovanja človekovega dostojanstva, 

svobode, demokracije, enakosti, pravne 

države in spoštovanja človekovih pravic, 

vključno s pravicami pripadnikov 

manjšin.“ V skladu s Splošno deklaracijo 

o človekovih pravicah in Listino Evropske 

unije o temeljnih pravicah je zlasti 

človekovo dostojanstvo glavni temelj vseh 

neodtujljivih človekovih pravic. Ta načela 

in vrednote so skupni vsem državam 

članicam v družbi, ki jo označujejo 

pluralizem, nediskriminacija, strpnost, 

pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in 

moških. Člen 3 nadalje določa, da je cilj 

Unije „krepitev miru, njenih vrednot in 

blaginje njenih narodov“ ter da Unija med 

drugim „spoštuje svojo bogato kulturno in 

jezikovno raznolikost ter skrbi za 

varovanje in razvoj evropske kulturne 

dediščine“. Navedene vrednote so bile 

ponovno potrjene in oblikovane v pravicah, 

svoboščinah in načelih, zapisanih v Listini 

Evropske unije o temeljnih pravicah. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Še naprej je treba spodbujati in 

izvrševati navedene pravice in vrednote, ki 

jih morajo državljani in narodi deliti in 

morajo biti v središču projekta EU. Zato bo 

v proračunu EU ustanovljen nov sklad za 

pravosodje, pravice in vrednote, ki ga bosta 

sestavljala program za pravice in vrednote 

ter program za pravosodje. V času, ko se 

evropske družbe soočajo z ekstremizmom, 

radikalizmom in delitvijo, je bolj kot kadar 

koli prej pomembno spodbujati, krepiti in 

braniti pravosodje, pravice in vrednote EU: 

človekove pravice, spoštovanje 

človekovega dostojanstva, svobodo, 

demokracijo, enakost in pravno državo. To 

bo imelo globoke in neposredne posledice 

za politično, družbeno, kulturno in 

gospodarsko življenje v EU. Program za 

pravosodje bo kot del novega sklada še 

naprej podpiral nadaljnji razvoj območja 

pravosodja Unije in čezmejnega 

sodelovanja. Program za pravice in 

vrednote bo združil program za pravice, 

enakost in državljanstvo za obdobje 2014–

2020, vzpostavljen z Uredbo (EU) 

št. 1381/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta8, ter program Evropa za državljane, 

ki je bil vzpostavljen z Uredbo Sveta (EU) 

št. 390/20149 (v nadaljnjem 

besedilu: predhodna programa). 

(2) Še naprej je treba spodbujati in 

izvrševati navedene pravice in vrednote, ki 

jih morajo državljani in narodi deliti in 

morajo biti v središču projekta EU. Zato bi 

moral biti v proračunu EU ustanovljen nov 

sklad za pravosodje, pravice in vrednote, ki 

ga bosta sestavljala program Evropa za 

državljane, pravice in vrednote ter program 

za pravosodje. V času, ko se evropske 

družbe soočajo s številnimi izzivi, kot so 

ekstremizem, radikalizem in delitev, ter ko 

se v nekaterih državah vse bolj očitno 

krha pravna država, je bolj kot kadar koli 

prej pomembno spodbujati, krepiti in 

braniti pravosodje, pravice in vrednote EU, 

kot so človekove pravice, vključno s 

pravicami pripadnikov manjšin, otrok in 

mladih, pluralizem, strpnost, spoštovanje 

človekovega dostojanstva, svoboda, 

demokracija, enakost, solidarnost in 

pravna država. Program Evropa za 

državljane, pravice in vrednote bo združil 

program za pravice, enakost in 

državljanstvo za obdobje 2014–2020, 

vzpostavljen z Uredbo (EU) št. 1381/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta8, ter 

program Evropa za državljane, ki je bil 

vzpostavljen z Uredbo Sveta (EU) 

št. 390/20149 (v nadaljnjem 

besedilu: predhodna programa). 

__________________ __________________ 

8 Uredba (EU) št. 1381/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o uvedbi programa za pravice, 

enakost in državljanstvo za obdobje od 

2014 do 2020 (UL L 354, 28.12.2013, 

str. 62). 

8 Uredba (EU) št. 1381/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o uvedbi programa za pravice, 

enakost in državljanstvo za obdobje od 

2014 do 2020 (UL L 354, 28.12.2013, 

str. 62). 

9 Uredba Sveta (EU) št. 390/2014 z dne 14. 

aprila 2014 o uvedbi programa „Evropa za 

državljane“ za obdobje 2014–2020 (UL L 

115, 17.4.2014, str. 3). 

9 Uredba Sveta (EU) št. 390/2014 z dne 14. 

aprila 2014 o uvedbi programa „Evropa za 

državljane“ za obdobje 2014–2020 (UL L 

115, 17.4.2014, str. 3). 
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Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Sklad za pravosodje, pravice in 

vrednote ter njegova dva temeljna 

programa financiranja bodo osredotočeni 

predvsem na ljudi in subjekte, ki prispevajo 

k uresničevanju in oživljanju naših 

skupnih vrednot, pravic in bogate 

raznolikosti. Končni cilj je spodbujanje in 

ohranjanje enakopravne, vključujoče in 

demokratične družbe, ki temelji na 

pravicah. To vključuje živahno civilno 

družbo, spodbujanje demokratične, 

državljanske in družbene udeležbe ljudi ter 

spodbujanje bogate raznolikosti evropske 

družbe, ki temelji na naši skupni 

zgodovini in spominu. Člen 11 Pogodbe o 

evropski uniji nadalje določa, da morajo 

institucije državljanom in predstavniškim 

združenjem na ustrezen način dati možnost 

izražanja in javne izmenjave mnenj glede 

vseh področij delovanja Unije. 

(3) Sklad za pravosodje, pravice in 

vrednote ter njegova programa financiranja 

bodo osredotočeni predvsem na ljudi in 

subjekte, ki prispevajo k oblikovanju naših 

skupnih načel, vrednot in pravic ter 

poudarjanju bogastva naše raznolikosti. 

Končni cilj je ohranjanje enakopravnih, 

pravičnih, strpnih, vključujočih, pluralnih 
in demokratičnih družb, ki temeljijo na 

pravicah. Financirane dejavnosti bi 

morale biti namenjene ohranjanju in 

krepitvi aktivne civilne družbe ter 

spodbujanju demokratične, državljanske, 

kulturne in družbene udeležbe ljudi na 

podlagi naših skupnih vrednot, zgodovine, 

spomina, kulturne dediščine in korenin. 

Člen 11 Pogodbe o Evropski uniji nadalje 

določa, da institucije vzdržujejo odprt, 

pregleden in reden dialog s civilno družbo 

ter državljanom in predstavniškim 

združenjem na ustrezen način dajejo 

možnost izražanja in javne izmenjave 

mnenj glede vseh področij delovanja Unije. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Program za pravice in vrednote (v 

nadaljnjem besedilu: program) bi moral 

omogočiti razvoj sinergij za obravnavo 

izzivov, ki so skupni spodbujanju in zaščiti 

vrednot, ter doseganje kritične razsežnosti 

za doseganje konkretnih rezultatov na 

terenu. To bi bilo treba doseči z 

nadgrajevanjem pozitivnih izkušenj iz 

predhodnih programov. S tem se bo 

omogočilo polno izkoriščanje morebitnih 

(4) Program Evropa za državljane, 

pravice in vrednote (v nadaljnjem 

besedilu: program) bi moral omogočiti 

razvoj sinergij za obravnavo izzivov, ki so 

skupni spodbujanju in zaščiti vrednot, 

aktivnega državljanstva in izobraževanja 

za evropsko državljanstvo, ter doseganje 

kritične razsežnosti za doseganje 

konkretnih rezultatov na terenu. To bi bilo 

treba doseči z nadgrajevanjem pozitivnih 
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sinergij za učinkovitejšo podporo zajetih 

področij politik in povečanje njihove 

zmožnosti za doseganje ljudi. Da bi bil 

program učinkovit, bi moral s 

prilagojenimi pristopi upoštevati 

posebnosti različnih politik, njihove 

različne ciljne skupine in njihove posebne 

potrebe. 

izkušenj iz predhodnih programov, ki so 

danes združeni v novem programu. S tem 

se bo omogočilo polno izkoriščanje 

morebitnih sinergij za učinkovitejšo 

podporo zajetih področij politik in 

povečanje njihove zmožnosti za doseganje 

ljudi. Da bi bil program učinkovit, bi moral 

s prilagojenimi pristopi upoštevati 

posebnosti različnih politik, njihove 

različne ciljne skupine in njihove posebne 

potrebe s posebnim poudarkom na 

večjezičnem značaju Unije in potrebi po 

vključevanju mladih ter slabo zastopanih 

in prikrajšanih skupin, kot so osebe s 

posebnimi potrebami, migranti, begunci 

in prosilci za azil. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Člen 17 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije vzpostavlja dialog med 

Unijo ter cerkvami in organizacijami, 

navedenimi v členu. Priznava njihov 

poseben prispevek k večjemu varstvu in 

promoviranju temeljnih človekovih 

pravic, na podlagi česar bi morale imeti 

enak dostop do ustreznih možnosti 

financiranja v programu kot organizacije 

civilne družbe. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Za približanje Evropske unije 

njenim državljanom so potrebni 

najrazličnejši ukrepi in usklajena 

prizadevanja. Zbliževanje državljanov prek 

projektov partnerstev med mesti ali mrež 

(5) Za približanje Evropske unije 

njenim državljanom, spodbujanje 

demokratične udeležbe in krepitev vloge 

državljanov pri uveljavljanju njihovih 

pravic, povezanih z evropskim 
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mest in podpiranje organizacij civilne 

družbe na področjih, ki jih zajema 

program, bosta prispevala k povečanju 

udeležbe državljanov v družbi, posledično 

pa tudi k njihovemu večjemu sodelovanju 

v demokratičnem življenju Unije. Hkrati 

podporne dejavnosti za spodbujanje 

medsebojnega razumevanja, raznolikosti, 

dialoga in spoštovanja drugih vzbujajo 

občutek pripadnosti in evropske identitete, 

ki temelji na skupnem razumevanju 

evropskih vrednot, kulture, zgodovine in 

dediščine. Spodbujanje večjega občutka 

pripadnosti Uniji in vrednot Unije je zaradi 

odmaknjenosti in oddaljenosti od evropske 

celine še posebej pomembno pri 

državljanih EU iz najbolj oddaljenih regij. 

državljanstvom, so potrebni najrazličnejši 

ukrepi in usklajena prizadevanja, 

namenjeni zagotavljanju uravnotežene 

geografske porazdelitve. Zbliževanje 

državljanov prek projektov partnerstev 

med mesti ali mrež mest in podpiranje 

organizacij civilne družbe na lokalni, 

regionalni, nacionalni in nadnacionalni 

ravni na področjih, ki jih zajema program, 

bosta prispevala k povečanju udeležbe 

državljanov v družbi, posledično pa tudi k 

njihovemu dejavnemu sodelovanju v 

demokratičnem življenju Unije ter pri 

oblikovanju njene politične agende. Hkrati 

podporne dejavnosti za spodbujanje 

medsebojnega razumevanja, 

medkulturnega dialoga, kulturne in 

jezikovne raznolikosti, sprave, socialnega 

vključevanja in spoštovanja drugih 

vzbujajo občutek pripadnosti Uniji in 

skupnega državljanstva v okviru evropske 

identitete, ki temelji na skupnem 

razumevanju evropskih vrednot, kulture, 

zgodovine in dediščine. Spodbujanje 

večjega občutka pripadnosti Uniji in 

vrednot Unije je zaradi odmaknjenosti in 

oddaljenosti od evropske celine še posebej 

pomembno pri državljanih EU iz najbolj 

oddaljenih regij. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Medkulturni in medverski dialog 

sta v naših družbah vse bolj pomembna 

zaradi vse večje pluralnosti in svetovnih 

migracijskih tokov. V programu je treba 

polno podporo nameniti medkulturnemu 

in medverskemu dialogu kot delu 

družbene harmonije v Evropi in 

bistvenemu elementu za spodbujanje 

socialne vključenosti in kohezije. 

Medverski dialog lahko pripomore k 

predstavljanju pozitivnega prispevka 
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religije k socialni koheziji, hkrati pa lahko 

verska nepismenost ustvarja okolje za 

zlorabo verskih čustev med ljudmi. Tako 

bi moral program podpirati projekte in 

pobude za krepitev verske pismenosti, 

spodbujanje medverskega dialoga in 

medsebojnega razumevanja. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Dejavnosti spominjanja in kritični 

razmislek glede evropskega zgodovinskega 

spomina so potrebni za ozaveščanje 

državljanov o skupni zgodovini kot temelju 

za skupno prihodnost moralne cilje in 

skupne vrednote. Treba bi bilo upoštevati 

tudi pomen zgodovinskih, kulturnih in 

medkulturnih vidikov ter povezave med 

spominjanjem in oblikovanjem evropske 

identitete ter občutka skupne pripadnosti. 

(6) Dejavnosti spominjanja ter kritični 

in ustvarjalni razmislek glede evropskega 

zgodovinskega spomina so potrebni za 

ozaveščanje državljanov, zlasti mladih, o 

njihovi skupni zgodovini kot temelju za 

skupno prihodnost. Treba bi bilo upoštevati 

tudi pomen zgodovinskih, socialnih, 

kulturnih in medkulturnih vidikov, 

strpnosti in dialoga, da bi spodbujali 

skupne točke na podlagi skupnih vrednot, 

solidarnosti, raznolikosti in miru, ter 

povezave med spominjanjem in 

oblikovanjem evropske identitete ter 

občutka skupne pripadnosti. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Program ima osrednjo vlogo pri 

krepitvi skupnega občutka evropske 

identitete in večji prepoznavnosti za 

možnosti, ki jih prinaša pripadnost Uniji, 

ter pomeni protiukrep za evroskepticizem 

in protievropske politične sile, ki 

postavljajo pod vprašaj sam obstoj 

evropskega projekta. 
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Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Državljani bi se morali bolj 

zavedati svojih pravic, ki izhajajo iz 

državljanstva Unije, in bi se morali 

počutiti, da lahko sproščeno živijo, 

potujejo, študirajo, delajo in sodelujejo v 

prostovoljnih dejavnostih v drugih državah 

članicah, pri čemer bi morali imeti 

občutek, da lahko uživajo in uveljavljajo 

svoje državljanske pravice, zaupajo v 

enakopravnost dostopa do njihovih pravic 

ter v njihovo nediskriminatorno polno 

uveljavljanje in zaščito, ne glede na to, kje 

v Uniji se nahajajo. Civilno družbo je treba 

podpreti pri spodbujanju in varovanju 

skupnih vrednot EU v skladu s členom 2 

PEU ter ozaveščanju o njih in pri 

prispevanju k učinkovitemu uveljavljanju 
pravic na podlagi prava Unije. 

(7) Državljani bi se morali bolj 

zavedati svojih pravic, ki izhajajo iz 

državljanstva Unije, in bi se morali 

počutiti, da lahko sproščeno živijo, 

potujejo, študirajo, delajo, volijo, dostopajo 

do javnih storitev ter sodelujejo v 

kulturnih izmenjavah in prostovoljnih 

dejavnostih v drugih državah članicah. 

Imeti bi morali občutek, da so lahko 

udeleženi v postopku odločanja Unije, ter 

se zavedati, da lahko vplivajo nanj in 

zaupajo v enakopravnost dostopa do svojih 

pravic ter v njihovo nediskriminatorno 

polno uveljavljanje in zaščito, ne glede na 

to, kje v Uniji se nahajajo. Civilno družbo 

je treba na vseh ravneh podpreti pri 

spodbujanju in varovanju skupnih vrednot 

Unije v skladu s členom 2 PEU ter 

ozaveščanju o njih, da bi zagotovili 

učinkovito uveljavljanje pravic na podlagi 

prava Unije. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) V resoluciji Evropskega 

parlamenta z dne 2. aprila 2009 o 

evropski zavesti in totalitarizmu ter 

sklepih Sveta z zasedanja 9. in 10. junija 

2011 o spominu na zločine, ki so jih 

zagrešili totalitarni režimi v Evropi, je 

poudarjen pomen ohranjanja spomina na 

preteklost kot načina za izgradnjo skupne 

prihodnosti ter pomen vloge Unije pri 

obujanju, širjenju in spodbujanju 

kolektivnega spomina na te zločine, tudi 

zaradi krepitve skupne evropske 
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pluralistične in demokratične identitete. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Ovire zaradi stališč v družbi in 

ovire v okolju ter pomanjkanje dostopnosti 

preprečujejo, da bi invalidi pod enakimi 

pogoji kakor drugi polno in učinkovito 

sodelovali v družbi. Invalidi se pogosto 

srečujejo z ovirami pri, med drugim, 

dostopu do trga dela, izkoriščanju 

prednosti vključujočega in kakovostnega 

izobraževanja, izogibanju revščini in 

socialni izključenosti, uživanju dostopa do 

pobud na področju kulture in medijev ter 

uveljavljanju svojih političnih pravic. Kot 

podpisnica Konvencije Združenih narodov 

o pravicah invalidov se je Unija skupaj z 

vsemi svojimi državami članicami 

zavezala, da bo spodbujala, varovala in 

zagotavljala polno in enakopravno 

uveljavljanje vseh človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin za vse invalide. 

Določbe Konvencije o pravicah invalidov 

so postale sestavni del pravnega reda 

Unije. 

(12) Ovire zaradi stališč v družbi in 

ovire v okolju ter pomanjkanje dostopnosti 

preprečujejo, da bi invalidi pod enakimi 

pogoji kakor drugi polno in učinkovito 

sodelovali v družbi. Invalidi se pogosto 

srečujejo z ovirami pri, med drugim, 

dostopu do trga dela, izkoriščanju 

prednosti vključujočega in kakovostnega 

izobraževanja, izogibanju revščini in 

socialni izključenosti, uživanju dostopa do 

kulture, pobud na področju kulture in 

medijev ter uveljavljanju svojih političnih 

pravic. Kot podpisnica Konvencije 

Združenih narodov o pravicah invalidov se 

je Unija skupaj z vsemi svojimi državami 

članicami zavezala, da bo spodbujala, 

varovala in zagotavljala polno in 

enakopravno uveljavljanje vseh človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin za vse 

invalide. Določbe Konvencije o pravicah 

invalidov so postale sestavni del pravnega 

reda Unije. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Člen 24 PDEU določa, da Evropski 

parlament in Svet sprejmeta postopke in 

pogoje za vložitev državljanske pobude v 

smislu člena 11 Pogodbe o Evropski uniji. 

To sta storila s sprejetjem Uredbe [(EU) 

št. 211/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta14]. Program bi moral podpirati 

financiranje tehnične in organizacijske 

(14) Člen 24 PDEU določa, da Evropski 

parlament in Svet sprejmeta postopke in 

pogoje za vložitev državljanske pobude v 

smislu člena 11 Pogodbe o Evropski uniji. 

To sta storila s sprejetjem Uredbe [(EU) 

št. 211/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta14]. Program bi moral spodbujati in 

podpirati državljane pri uveljavljanju 
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podpore za izvajanje Uredbe [(EU) 

št. 211/2011], s čimer bi podpiral 

uresničevanje pravice državljanov do 

predlaganja in podpiranja evropske 

državljanske pobude. 

njihove pravice, da predlagajo evropsko 

državljansko pobudo ali se ji pridružijo, in 

sicer s podporo pri financiranju tehnične 

in organizacijske podpore za izvajanje 

Uredbe [(EU) št. 211/2011] v svojem 

sklopu za enakost in pravice. 

__________________ __________________ 

14 Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o državljanski pobudi (UL L 65, 

11.3.2011, str. 1). 

14 Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o državljanski pobudi (UL L 65, 

11.3.2011, str. 1). 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Države članice v skladu s pravnimi 

akti Unije o enakem obravnavanju 

ustanovijo neodvisne organe za 

spodbujanje enakega obravnavanja, znane 

kot „organi za enakost“, z namenom boja 

proti diskriminaciji na podlagi rase ali 

narodnosti in spola. Vendar so številne 

države članice te zahteve presegle in so 

zagotovile, da lahko organi za enakost 

obravnavajo tudi diskriminacijo na drugih 

podlagah, kot so starost, spolna 

usmerjenost, vera in prepričanje, 

invalidnost ali drugo. Organi za enakost 

imajo ključno vlogo pri spodbujanju 

enakosti in zagotavljanju učinkovite 

uporabe zakonodaje o enakem 

obravnavanju, zlasti z zagotavljanjem 

neodvisne pomoči žrtvam diskriminacije, 

opravljanjem neodvisnih raziskav v zvezi z 

diskriminacijo, objavljanjem neodvisnih 

poročil in dajanjem priporočil o vseh 

vprašanjih, povezanih z diskriminacijo v 

njihovi državi. Bistveno je, da je glede tega 

delo organov za enakost usklajeno na ravni 

Unije. Leta 2007 je bila ustanovljena mreža 

EQUINET. Člani mreže so nacionalni 

organi za spodbujanje enakega 

obravnavanja, kot je določeno z 

(17) Države članice v skladu s pravnimi 

akti Unije o enakem obravnavanju 

ustanovijo neodvisne organe za 

spodbujanje enakega obravnavanja, znane 

kot „organi za enakost“, z namenom boja 

proti diskriminaciji na podlagi rase ali 

narodnosti in spola. Vendar so številne 

države članice te zahteve presegle in so 

zagotovile, da lahko organi za enakost 

obravnavajo tudi diskriminacijo na drugih 

podlagah, kot so jezik, starost, spolna 

usmerjenost, vera in prepričanje, 

invalidnost ali drugo. Organi za enakost 

imajo ključno vlogo pri spodbujanju 

enakosti in zagotavljanju učinkovite 

uporabe zakonodaje o enakem 

obravnavanju, zlasti z zagotavljanjem 

neodvisne pomoči žrtvam diskriminacije, 

opravljanjem neodvisnih raziskav v zvezi z 

diskriminacijo, objavljanjem neodvisnih 

poročil in dajanjem priporočil o vseh 

vprašanjih, povezanih z diskriminacijo v 

njihovi državi. Bistveno je, da je glede tega 

delo organov za enakost usklajeno na ravni 

Unije. Leta 2007 je bila ustanovljena mreža 

EQUINET. Člani mreže so nacionalni 

organi za spodbujanje enakega 

obravnavanja, kot je določeno z 
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direktivama Sveta 2000/43/ES15 in 

2004/113/ES16 ter direktivama 

2006/54/ES17 in 2010/41/EU18 Evropskega 

parlamenta in Sveta. Položaj mreže 

EQUINET je edinstven, saj gre za edini 

subjekt, ki zagotavlja usklajevanje 

dejavnosti med organi za enakost. Ta 

dejavnost usklajevanja, ki jo opravlja 

mreža EQUINET, je ključnega pomena za 

dobro izvajanje protidiskriminacijske 

zakonodaje Unije v državah članicah in bi 

jo bilo treba podpirati v okviru programa. 

direktivama Sveta 2000/43/ES15 in 

2004/113/ES16 ter direktivama 

2006/54/ES17 in 2010/41/EU18 Evropskega 

parlamenta in Sveta. Položaj mreže 

EQUINET je edinstven, saj gre za edini 

subjekt, ki zagotavlja usklajevanje 

dejavnosti med organi za enakost. Ta 

dejavnost usklajevanja, ki jo opravlja 

mreža EQUINET, je ključnega pomena za 

dobro izvajanje protidiskriminacijske 

zakonodaje Unije v državah članicah in bi 

jo bilo treba podpirati v okviru programa. 

_________________ _________________ 

15 Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. 

junija 2000 o izvajanju načela enakega 

obravnavanja oseb ne glede na raso ali 

narodnost (UL L 180, 19.7.2000, str. 22). 

15 Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. 

junija 2000 o izvajanju načela enakega 

obravnavanja oseb ne glede na raso ali 

narodnost (UL L 180, 19.7.2000, str. 22). 

16 Direktiva Sveta 2004/113/ES z dne 

13. decembra 2004 o izvajanju načela 

enakega obravnavanja moških in žensk pri 

dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z 

njimi (UL L 373, 21.12.2004, str. 37). 

16 Direktiva Sveta 2004/113/ES z dne 

13. decembra 2004 o izvajanju načela 

enakega obravnavanja moških in žensk pri 

dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z 

njimi (UL L 373, 21.12.2004, str. 37). 

17 Direktiva 2006/54/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 

uresničevanju načela enakih možnosti ter 

enakega obravnavanja moških in žensk pri 

zaposlovanju in poklicnem delu 

(UL L 204, 26.7.2006, str. 23). 

17 Direktiva 2006/54/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 

uresničevanju načela enakih možnosti ter 

enakega obravnavanja moških in žensk pri 

zaposlovanju in poklicnem delu 

(UL L 204, 26.7.2006, str. 23). 

18 Direktiva 2010/41/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o 

uporabi načela enakega obravnavanja 

moških in žensk, ki opravljajo samostojno 

dejavnost, in o razveljavitvi Direktive 

Sveta 86/613/EGS (UL L 180, 15.7.2010, 

str. 1). 

18 Direktiva 2010/41/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o 

uporabi načela enakega obravnavanja 

moških in žensk, ki opravljajo samostojno 

dejavnost, in o razveljavitvi Direktive 

Sveta 86/613/EGS (UL L 180, 15.7.2010, 

str. 1). 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Neodvisni organi za človekove 

pravice in organizacije civilne družbe 

imajo ključno vlogo pri spodbujanju in 

(18) Neodvisni organi za človekove 

pravice in organizacije civilne družbe 

imajo ključno vlogo pri spodbujanju in 



 

AD\1168903SL.docx 15/38 PE627.931v03-00 

 SL 

varstvu skupnih vrednot Unije iz člena 2 

PEU ter ozaveščanju o njih in pri 

prispevanju k učinkovitemu uveljavljanju 

pravic v skladu s pravom Unije, vključno z 

Listino EU o temeljnih pravicah. Kot je 

razvidno iz resolucije Evropskega 

parlamenta z dne 18. aprila 2018, je 

ustrezna finančna podpora ključnega 

pomena za razvoj spodbudnega in 

trajnostnega okolja za organizacije civilne 

družbe, da se okrepi njihova vloga in da 

lahko svoje naloge izvajajo neodvisno in 

učinkovito. Financiranje EU dopolnjuje 

prizadevanja na nacionalni ravni, zato bi 

moralo prispevati k podpiranju, 

opolnomočenju in izgradnji zmogljivosti 

neodvisnih organizacij civilne družbe, ki so 

dejavne pri spodbujanju človekovih pravic 

in katerih dejavnosti pomagajo pri 

strateškem uveljavljanju pravic v skladu s 

pravom EU in Listino EU o temeljnih 

pravicah, tudi prek dejavnosti zastopanja 

interesov in nadzora, ter k spodbujanju in 

zaščiti skupnih vrednot Unije na nacionalni 

ravni in ozaveščanju o tem. 

varstvu skupnih vrednot Unije iz člena 2 

PEU ter ozaveščanju o njih in pri 

prispevanju k učinkovitemu uveljavljanju 

pravic v skladu s pravom Unije, vključno z 

Listino EU o temeljnih pravicah. Kot je 

razvidno iz resolucije Evropskega 

parlamenta z dne 19. aprila 2018, sta 

povečanje financiranja in ustrezna 

finančna podpora ključnega pomena za 

razvoj spodbudnega in trajnostnega okolja 

za organizacije civilne družbe, da se okrepi 

njihova vloga in da lahko svoje naloge 

izvajajo neodvisno in učinkovito. 

Financiranje EU dopolnjuje prizadevanja 

na nacionalni ravni, zato bi moralo tudi 

prek ustreznega osrednjega financiranja 

ter poenostavljenega obračunavanja 

stroškov, finančnih pravil in postopkov 
prispevati k podpiranju, opolnomočenju in 

izgradnji zmogljivosti neodvisnih 

organizacij civilne družbe, ki so dejavne 

pri spodbujanju človekovih pravic in 

katerih dejavnosti pomagajo pri strateškem 

uveljavljanju pravic v skladu s pravom EU 

in Listino EU o temeljnih pravicah, tudi 

prek dejavnosti zastopanja interesov in 

nadzora, ter k spodbujanju in zaščiti 

skupnih vrednot Unije na nacionalni ravni 

in ozaveščanju o tem. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Za zagotovitev učinkovite dodelitve 

sredstev iz splošnega proračuna Unije je 

treba zagotoviti evropsko dodano vrednost 

vseh ukrepov, ki se izvajajo, ter njihovo 

dopolnjevanje z ukrepi držav članic, 

medtem ko je treba stremeti k skladnosti, 

dopolnjevanju in sinergijam s programi 

financiranja, ki podpirajo področja politike 

s tesnimi medsebojnimi vezmi, zlasti v 

okviru sklada za pravosodje, pravice in 

vrednote in s tem s programom za 

(21) Za zagotovitev učinkovite dodelitve 

sredstev iz splošnega proračuna Unije je 

treba zagotoviti evropsko dodano vrednost 

vseh ukrepov, ki se izvajajo, ter njihovo 

dopolnjevanje z ukrepi držav članic. 

Stremeti bi bilo treba k skladnosti, 

dopolnjevanju ter preglednim in jasno 

opredeljenim sinergijam s programi 

financiranja, ki podpirajo področja politike 

s tesnimi medsebojnimi vezmi, zlasti v 

okviru sklada za pravosodje, pravice in 
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pravosodje, ter s programoma Ustvarjalna 

Evropa in Erasmus+, da bi uresničili 

potencial kulturnih povezav na področju 

kulture, medijev, umetnosti, izobraževanja 

in ustvarjalnosti. Treba je ustvariti sinergije 

z drugimi evropskimi programi 

financiranja, zlasti na področjih 

zaposlovanja, notranjega trga, podjetništva, 

mladine, zdravja, državljanstva, 

pravosodja, migracij, varnosti, raziskav, 

inovacij, tehnologije, industrije, kohezijske 

politike, turizma ter zunanjih odnosov, 

trgovine in razvoja. 

vrednote in s tem s programom za 

pravosodje, ter s programi Ustvarjalna 

Evropa, evropska solidarnostna enota in 

Erasmus+, da bi uresničili potencial 

kulturnih povezav na področju kulture, 

avdiovizualnega gradiva, medijev, 

umetnosti, formalnega, neformalnega ter 

priložnostnega izobraževanja in 

ustvarjalnosti. Treba je ustvariti sinergije z 

drugimi evropskimi programi financiranja, 

zlasti na področjih zaposlovanja, 

notranjega trga, podjetništva, mladine, 

prostovoljstva, poklicnega usposabljanja, 
zdravja, državljanstva, pravosodja, 

socialne vključenosti – zlasti migrantov in 

najbolj prikrajšanih oseb –, migracij, 

varnosti, raziskav, inovacij, tehnologije, 

industrije, kohezijske politike, podnebja, 

turizma, športa, zunanjih odnosov, širitve, 

mednarodnega sodelovanja, trgovine in 

razvoja. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Za ta program se uporablja Uredba 

(EU, Euratom) [nova finančna uredba] (v 

nadaljnjem besedilu: finančna uredba). 

Določa pravila za izvrševanje proračuna 

Unije, kar vključuje pravila o nepovratnih 

sredstvih, nagradah, javnih naročilih, 

posrednem izvrševanju, finančnih 

instrumentih in proračunskih jamstvih. 

(23) Za ta program se uporablja Uredba 

(EU, Euratom) [nova finančna uredba] (v 

nadaljnjem besedilu: finančna uredba). 

Določa pravila za izvrševanje proračuna 

Unije, kar vključuje pravila o nepovratnih 

sredstvih, nagradah, javnih naročilih, 

posrednem izvrševanju, finančnih 

instrumentih in proračunskih jamstvih, in 

zahteva popolno preglednost glede 

uporabe sredstev, dobro finančno 

poslovodenje in preudarno rabo sredstev. 

Določa zlasti pravila glede možnosti 

financiranja lokalnih, regionalnih, 

nacionalnih in nadnacionalnih 

organizacij civilne družbe z večletnimi 

nepovratnimi sredstvi za poslovanje, 

posredovanimi nepovratnimi sredstvi in 

prilagodljivimi postopki za dodeljevanje 
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sredstev. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Vrste financiranja in načine 

izvajanja iz te uredbe bi bilo treba izbrati 

na podlagi njihove ustreznosti za 

uresničevanje specifičnih ciljev in 

rezultatov ukrepov, pri čemer se 

upoštevajo zlasti stroški kontrol, upravno 

breme in pričakovana stopnja 

neupoštevanja veljavnih pravil. To bi 

moralo vključevati razmislek o uporabi 

pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in 

stroškov na enoto ter financiranja, ki ni 

povezano s stroški, kot je določeno v členu 

125(1) finančne uredbe. V skladu s 

finančno uredbo, Uredbo (EU, Euratom) 

št. 883/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta20, Uredbo Sveta (Euratom, ES) 

št. 2988/9521, Uredbo Sveta (Euratom, ES) 

št. 2185/9622 in Uredbo Sveta (EU) 

2017/193923 bi bilo treba finančne interese 

Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki 

vključujejo preprečevanje, odkrivanje, 

odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti 

in goljufij, povračilo izgubljenih, 

neupravičeno izplačanih ali nepravilno 

porabljenih sredstev ter po potrebi 

naložitev upravnih sankcij. Zlasti lahko v 

skladu z Uredbo (EU, Euratom) 

št. 883/2013 in Uredbo (Euratom, ES) 

št. 2185/96 Evropski urad za boj proti 

goljufijam (OLAF) izvaja upravne 

preiskave, vključno s pregledi in 

inšpekcijami na kraju samem, da bi 

ugotovil, ali je prišlo do goljufije, 

korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki 

škodijo finančnim interesom Unije. V 

skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 lahko 

Evropsko javno tožilstvo (EJT) preiskuje in 

preganja goljufije ter druga nezakonita 

ravnanja, ki škodijo finančnim interesom 

(24) Vrste financiranja in načine 

izvajanja iz te uredbe bi bilo treba izbrati 

na podlagi njihove ustreznosti za 

uresničevanje pozitivne ciljne stopnje 

uspešnosti, zlasti pri nepovratnih sredstvih 

za ukrepe in projektih, ter doseganje 

rezultatov v skladu s specifičnimi cilji 
ukrepov, pri čemer se upoštevajo zlasti 

stroški kontrol, upravno breme, velikost in 

zmogljivost ustreznih deležnikov ter 

ciljnih upravičencev in pričakovana 

stopnja neupoštevanja veljavnih pravil. To 

bi moralo vključevati razmislek o uporabi 

pavšalnih zneskov, pavšalnih stopenj in 

stroškov na enoto ter dodatnih 

parametrov, da bi lahko učinkoviteje 

ugodili osebam s posebnimi potrebami, ter 

financiranja, ki ni povezano s stroški, kot je 

določeno v členu 125(1) finančne uredbe. 

Zahteve glede sofinanciranja bi se morale 

sprejeti v naravi in bi se lahko opustile v 

primerih omejenega dodatnega 

financiranja. V skladu s finančno uredbo, 

Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta20, Uredbo 

Sveta (Euratom, ES) št. 2988/9521, Uredbo 

Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9622 in 

Uredbo Sveta (EU) 2017/193923 bi bilo 

treba finančne interese Unije zaščititi s 

sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo 

preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in 

preiskovanje nepravilnosti in goljufij, 

povračilo izgubljenih, neupravičeno 

izplačanih ali nepravilno porabljenih 

sredstev ter po potrebi naložitev upravnih 

sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo 

(EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo 

(Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad 

za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja 
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Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 

2017/1371 Evropskega parlamenta in 

Sveta24. V skladu s finančno uredbo mora 

vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva 

Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti 

finančnih interesov Unije ter Komisiji, 

uradu OLAF, EJT in Evropskemu 

računskemu sodišču podeliti potrebne 

pravice in dostop ter zagotoviti, da vse 

tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje 

sredstev Unije, podelijo enakovredne 

pravice. 

upravne preiskave, vključno s pregledi in 

inšpekcijami na kraju samem, da bi 

ugotovil, ali je prišlo do goljufije, 

korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki 

škodijo finančnim interesom Unije. V 

skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 lahko 

Evropsko javno tožilstvo (EJT) preiskuje in 

preganja goljufije ter druga nezakonita 

ravnanja, ki škodijo finančnim interesom 

Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 

2017/1371 Evropskega parlamenta in 

Sveta24. V skladu s finančno uredbo mora 

vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva 

Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti 

finančnih interesov Unije ter Komisiji, 

uradu OLAF, EJT in Evropskemu 

računskemu sodišču podeliti potrebne 

pravice in dostop ter zagotoviti, da vse 

tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje 

sredstev Unije, podelijo enakovredne 

pravice. 

__________________ __________________ 

20 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 

septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja 

Evropski urad za boj proti goljufijam 

(OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 

1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 

in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 

(UL L 248, 18.9.2013, str. 1). 

20 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 

septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja 

Evropski urad za boj proti goljufijam 

(OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 

1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 

in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 

(UL L 248, 18.9.2013, str. 1). 

21 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 

z dne 18. decembra 1995 o zaščiti 

finančnih interesov Evropskih skupnosti 

(UL L 312, 23.12.1995, str. 1). 

21 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 

z dne 18. decembra 1995 o zaščiti 

finančnih interesov Evropskih skupnosti 

(UL L 312, 23.12.1995, str. 1). 

22 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 

z dne 11. novembra 1996 o pregledih in 

inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 

Komisija za zaščito finančnih interesov 

Evropskih skupnosti pred goljufijami in 

drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 

15.11.1996, str. 2). 

22 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 

z dne 11. novembra 1996 o pregledih in 

inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 

Komisija za zaščito finančnih interesov 

Evropskih skupnosti pred goljufijami in 

drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 

15.11.1996, str. 2). 

23 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. 

oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega 

sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo 

Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 

283, 31.10.2017, str. 1). 

23 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. 

oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega 

sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo 

Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 

283, 31.10.2017, str. 1). 
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24 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o 

boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim 

interesom Unije, z uporabo kazenskega 

prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29). 

24 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o 

boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim 

interesom Unije, z uporabo kazenskega 

prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29). 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Glede na to, kako pomembno je 

obvladovanje podnebnih sprememb v 

skladu z zavezami Unije za izvajanje 

Pariškega sporazuma in ciljev Združenih 

narodov za trajnostni razvoj, bo ta 

program prispeval k vključevanju 

podnebnih ukrepov in k doseganju 

skupnega cilja, da bi bilo 25 % 

proračunskih odhodkov EU namenjenih 

podnebnim ciljem. Ustrezni ukrepi bodo 

opredeljeni med pripravo in izvajanjem 

programa ter ponovno ocenjeni v vmesni 

oceni. 

črtano 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 30 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Za zagotovitev enotnih pogojev 

izvajanja te uredbe bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu 

s členom 290 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije sprejme akte v zvezi s 

kazalniki, kot so navedeni v členih 14 in 16 

ter Prilogi II. Zlasti je pomembno, da se 

Komisija pri svojem pripravljalnem delu 

ustrezno posvetuje, vključno na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 

izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 

13. aprila 2016 o boljši pripravi 

(30) Za zagotovitev izvajanja te uredbe, 

da se zagotovi učinkovita ocena napredka 

programa pri uresničevanju njegovih 

ciljev, bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 

Pogodbe o delovanju Evropske unije 

sprejme akte v zvezi s programi dela in 

večletnimi prednostnimi nalogami na 

podlagi člena 13 ter s kazalniki, kot so 

navedeni v členih 14 in 16 ter Prilogi II. 

Zlasti je pomembno, da se Komisija pri 

svojem pripravljalnem delu ustrezno 

posvetuje, vključno na ravni 
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zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega 

sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 

vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se 

sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov. 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 

izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 

13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega 

sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 

vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se 

sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Splošni cilj programa je zaščititi ter 

spodbujati pravice in vrednote, kakor so 

zapisane v Pogodbah EU, tudi s 

podpiranjem organizacij civilne družbe, da 

se ohranijo odprte, demokratične in 

vključujoče družbe. 

1. Splošni cilj programa je zaščititi ter 

spodbujati evropsko državljanstvo in 

pravno državo, pa tudi pravice, načela in 

vrednote, zapisane v Pogodbah EU, na 

podlagi katerih je bila Unija ustanovljena. 

To bi bilo treba doseči zlasti s podpiranjem 

ključnih deležnikov, kot so združenja 

državljanov, možganski trusti, 

raziskovalne, kulturne in akademske 

ustanove ter organizacije civilne družbe 

na lokalni, regionalni, nacionalni in 

nadnacionalni ravni, da bi ljudi opomnili, 

kako pomembni so ti vrednote in načela, 

ter s tem ohranili odprte, demokratične in 

vključujoče družbe. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) spodbujanje delovanja in udeležbe 

državljanov v demokratičnem življenju 

Unije (sklop delovanje in udeležba 

(b) ozaveščanje državljanov, zlasti 

mladih, o pomenu EU z dejavnostmi za 

ohranjanje spomina na zgodovinske 

dogodke, ki so privedli do njene 
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državljanov), ustanovitve, in spodbujanje demokracije, 

svobode izražanja, pluralizma, 

državljanskega delovanja, srečanj med 

državljani in njihove aktivne udeležbe v 

demokratičnem življenju Unije (sklop 

aktivno državljanstvo); 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V okviru specifičnega cilja iz točke (a) 

člena 2(2) se program osredotoča na: 

V okviru specifičnega cilja iz točke (c) 

člena 2(2) ima program naslednje cilje: 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zaščito in spodbujanje pravic otrok, 

pravic invalidov, pravic iz državljanstva 

Unije ter pravice do varstva osebnih 

podatkov. 

(b) zaščito in spodbujanje pravic otrok, 

pravic invalidov, pravic iz državljanstva 

Unije, vključno s pravico do uvedbe 

evropske državljanske pobude, ter pravice 

do varstva osebnih podatkov. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 4 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sklop delovanje in udeležba državljanov Sklop aktivno državljanstvo 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V okviru specifičnega cilja iz točke (b) 

člena 2(2) se program osredotoča na: 

V okviru specifičnega cilja iz točke (c) 

člena 2(2) ima program naslednje cilje: 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) izboljšanje razumevanja Unije, 

njene zgodovine, kulturne dediščine in 

raznolikosti pri državljanih; 

(a) podpiranje projektov, ki jih 

predlagajo državljani – s posebnim 

poudarkom na mladih –, katerih namen je 

spodbujati ljudi, da se ne spominjajo le 

dogodkov pred ustanovitvijo EU, ki 

sestavljajo jedro njenega zgodovinskega 

spomina, ampak tudi izvedo več o svoji 

skupni zgodovini, kulturi in vrednotah ter 

se zavedo bogastva svoje skupne kulturne 

dediščine, pa tudi kulturne in jezikovne 

raznolikosti, ki pomenijo temelj skupne 

prihodnosti; spodbujanje razumevanja 

Unije, njenega nastanka, smisla in 

dosežkov pri državljanih ter ozaveščanje 

državljanov o sedanjih in prihodnjih 

izzivih za Unijo ter o pomembnosti 

vzajemnega razumevanja in strpnosti, ki 

sta v središču evropskega projekta; 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) spodbujanje in podpiranje 

izmenjave dobrih praks v izobraževanju za 

evropsko državljanstvo v okviru 

formalnega in neformalnega 

izobraževanja; 

 



 

AD\1168903SL.docx 23/38 PE627.931v03-00 

 SL 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) spodbujanje izmenjave in 

sodelovanja med državljani različnih 

držav; spodbujanje državljanske in 

demokratične udeležbe državljanov, ki 

državljanom in predstavniškim 

združenjem omogoča izražanje in javno 

izmenjavo mnenj glede vseh področij 

delovanja Unije. 

(b) spodbujanje javnega dialoga prek 

projektov partnerstev med mesti, srečanj 

državljanov, zlasti mladih, in sodelovanja 

med občinami, lokalnimi skupnostmi in 

organizacijami civilne družbe različnih 

držav, da bi jim omogočili neposredno 

praktično doživljanje bogastva kulturne 

raznolikosti in dediščine v Uniji ter 

povečali udeležbo državljanov v družbi; 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) spodbujanje in krepitev 

državljanske udeležbe v demokratičnem 

življenju Unije na lokalni, nacionalni in 

nadnacionalni ravni; omogočanje 

državljanom in združenjem, da spodbujajo 

medkulturni dialog in začnejo pristne 

javne razprave glede vseh področij 

delovanja Unije ter s tem prispevajo k 

oblikovanju politične agende Unije; 

podpiranje organiziranih skupnih pobud v 

obliki združevanja državljanov ali v obliki 

mreže več pravnih oseb za učinkovitejše 

izvajanje prej navedenih ciljev. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V okviru specifičnega cilja iz točke (c) 

člena 2(2) se program osredotoča na: 

V okviru specifičnega cilja iz točke (c) 

člena 2(2) ima program naslednje cilje: 
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Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Finančna sredstva za izvajanje 

programa za obdobje 2021–2027 

znašajo [641 705 000] EUR v tekočih 

cenah. 

1. Finančna sredstva za izvajanje 

programa za obdobje 2021–2027 

znašajo [908 705 000] EUR v tekočih 

cenah. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) [233 000 000] EUR za specifični 

cilj iz člena 2(2)(b). 

(b) [500 000 000] EUR ali vsaj 40 % 

finančnih sredstev programa iz odstavka 1 
za doseganje specifičnih ciljev iz 

člena 2(2)(b). Približno 15 % vseh 

proračunskih sredstev za ta cilj se nameni 

dejavnostim spominjanja, 65 % 

demokratičnemu delovanju, 10 % 

ukrepom vrednotenja in 10 % njegovemu 

upravljanju (okvirna razčlenitev). 

 Komisija od dodeljenega odstotnega 

deleža finančnih sredstev za vsak 

posamezen sklop specifičnih ciljev ne 

odstopa za več kot 5 odstotnih točk. Če bi 

se prekoračitev te omejitve izkazala za 

nujno, se na Komisijo prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 16 o spremembi posamezne 

postavke za več kot 5 in do 10 odstotnih 

točk. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Znesek iz odstavka 1 se lahko 

uporabi za tehnično in upravno pomoč za 

izvajanje programa, npr. dejavnosti 

pripravljanja, spremljanja, kontrole, 

revizije in ocenjevanja, vključno s 

korporativnimi informacijskotehnološkimi 

sistemi, študije, srečanja strokovnjakov ter 

komuniciranje o prednostnih nalogah in 

področjih, povezanih s splošnimi cilji 

programa. 

3. Znesek iz odstavka 1 se lahko 

uporabi za tehnično in upravno pomoč za 

izvajanje programa, npr. dejavnosti 

pripravljanja, spremljanja, kontrole, 

revizije in ocenjevanja, študije in srečanja 

strokovnjakov ter komuniciranje o 

prednostnih nalogah in področjih, 

povezanih s splošnimi cilji programa. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Komisija vsaj 40 % sredstev iz 

odstavka 1 dodeli za podporo 

organizacijam civilne družbe. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. V programu so določena pravila za 

dostop do informacij o programu, ki je 

prilagojen invalidom, da lahko ti v celoti 

uveljavljajo svoje pravice in polnopravno 

sodelujejo v družbi, v kateri živijo. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) vsi pravni subjekti, ustanovljeni v (b) vsi pravni subjekti nepridobitne 
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skladu s pravom Unije, in vse mednarodne 

organizacije. 

narave, ustanovljeni v skladu s pravom 

Unije, in vse mednarodne organizacije. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Evropski mreži organov za enakost 

(EQUINET) se lahko brez razpisa za 

zbiranje predlogov dodelijo nepovratna 

sredstva za poslovanje za kritje odhodkov, 

povezanih z njenim stalnim delovnim 

programom. 

3. Evropski mreži organov za enakost 

(EQUINET) se lahko na podlagi 

člena 6(2)(a) brez razpisa za zbiranje 

predlogov dodelijo nepovratna sredstva za 

poslovanje za kritje odhodkov, povezanih z 

njenim stalnim delovnim programom. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 13 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Program dela Program dela in večletne prednostne 

naloge 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija sprejme program dela z 

izvedbenim aktom. Ta izvedbeni akt se 

sprejme v skladu s svetovalnim postopkom 

iz člena 19. 

2. Komisija je pooblaščena, da 

sprejme delegirane akte v skladu s 

členom 16 za dopolnitev te uredbe, pri 

čemer določi ustrezne programe dela, po 

potrebi pa tudi večletne prednostne 

naloge, na katerih ti temeljijo. Pri pripravi 

programov dela se Komisija posvetuje z 

organizacijami civilne družbe in 

organizacijami, ki zastopajo lokalne in 

regionalne organe. 
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Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Sistem za poročanje o smotrnosti 

zagotavlja, da se podatki za spremljanje 

izvajanja in rezultatov programa zbirajo 

uspešno, učinkovito in pravočasno. V ta 

namen se prejemnikom finančnih sredstev 

Unije in državam članicam naložijo 

sorazmerne zahteve glede poročanja. 

3. Sistem za poročanje o smotrnosti 

zagotavlja, da so podatki za spremljanje 

izvajanja in rezultatov programa zasnovani 

in se zbirajo uspešno, učinkovito in 

pravočasno, da so dodeljena sredstva za 

specifične projekte ustrezno prikazana in 

da so sinergije, ustvarjene med programi 

financiranja, ustrezno zabeležene. V ta 

namen se zagotovi sodelovanje subjektov, 

udeleženih v programu. Prejemnikom 
finančnih sredstev Unije in državam 

članicam se naložijo sorazmerne in 

najmanj obremenjujoče zahteve glede 

poročanja. 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz člena 14 se prenese na 

Komisijo za obdobje do 

31. decembra 2027. 

2. Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz členov 6, 13 in 14 se 

prenese na Komisijo za obdobje do 

31. decembra 2027. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Prenos pooblastila iz člena 14 

lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 

preneha veljati prenos pooblastila iz 

navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati 

dan po njegovi objavi v Uradnem listu 

3. Prenos pooblastila iz členov 6, 13 

in 14 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 

preneha veljati prenos pooblastila iz 

navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati 

dan po njegovi objavi v Uradnem listu 
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Evropske unije ali na poznejši dan, ki je 

določen v navedenem sklepu. Sklep ne 

vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov. 

Evropske unije ali na poznejši dan, ki je 

določen v navedenem sklepu. Sklep ne 

vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov. 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 

člena 14, začne veljati le, če mu niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 

v roku dveh mesecev od uradnega 

obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 

o tem aktu ali če pred iztekom tega roka 

tako Evropski parlament kot Svet obvestita 

Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 

rok se na pobudo Evropskega parlamenta 

ali Sveta podaljša za dva meseca. 

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 

členov 6, 13 in 14, začne veljati le, če mu 

niti Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje v roku dveh mesecev od 

uradnega obvestila Evropskemu 

parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred 

iztekom tega roka tako Evropski parlament 

kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne 

bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo 

Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 

za dva meseca. 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija izvaja ukrepe 

informiranja in komuniciranja v zvezi s 

programom ter njegovimi ukrepi in 

rezultati. Finančna sredstva, dodeljena 

programu, prispevajo tudi k 

institucionalnemu komuniciranju o 

političnih prednostnih nalogah Unije, 

kolikor so povezane s cilji iz člena 2. 

2. Komisija izvaja ukrepe 

informiranja in komuniciranja v zvezi s 

programom ter njegovimi ukrepi in 

rezultati. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 18 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 18a 

 Nacionalne kontaktne točke 

 Vsaka država članica vzpostavi neodvisno 

in usposobljeno nacionalno kontaktno 

točko z osebjem, ki je zadolženo, da 

potencialnim upravičencem programa 

(državljanom, organizacijam in 

regionalnim organom) zagotavlja 

navodila, praktične informacije in pomoč 

v zvezi z vsemi vidiki programa, tudi s 

postopkom prijave in pisanjem predlogov, 

pošiljanjem dokumentov, iskanjem 

partnerjev, usposabljanjem in drugimi 

predpisanimi postopki, da se zagotovi 

enotno izvajanje programa. Nacionalne 

kontaktne točke niso odgovorne za 

ocenjevanje projektov, saj je to v 

pristojnosti Evropske komisije. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Odbor se lahko za obravnavo 

posameznih sklopov programa sestane v 

posebnih sestavah. 

3. Odbor se lahko za obravnavo 

posameznih sklopov programa sestane v 

posebnih sestavah. Po potrebi se v skladu z 

njegovim poslovnikom na sestanke redno 

povabijo zunanji strokovnjaki, vključno s 

predstavniki socialnih partnerjev, 

organizacij civilne družbe in predstavniki 

upravičencev, da se jih udeležijo kot 

opazovalci. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Specifični cilji programa, navedeni v členu 

2(2), se bodo uresničevali zlasti s podporo 

naslednjim dejavnostim: 

Specifični cilji programa, navedeni v členu 

2(2), se bodo uresničevali zlasti s podporo 

naslednjim splošnim dejavnostim: 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ozaveščanju ter razširjanju 

informacij z namenom izboljšanja 

poznavanja politik in pravic na področjih, 

ki jih zajema program; 

(a) ozaveščanju državljanov, zlasti 

mladih ter pripadnikov prikrajšanih in 

premalo zastopanih skupin družbe, o 

skupnih vrednotah, pravicah in načelih, 

na katerih temelji Unija, o pravicah in 

dolžnostih, ki jih imajo kot evropski 

državljani, ter o načinih, kako lahko te 

pravice varujejo in uveljavljajo, ne glede 

na to, kje živijo; spodbujanju projektov z 

namenom izboljšanja poznavanja politik in 

pravic na področjih, ki jih zajemajo cilji 

programa; spodbujanju formalnega in 

neformalnega učenja za evropsko 

državljanstvo. 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) vzajemnemu učenju z izmenjavo 

dobrih praks med zainteresiranimi stranmi 

z namenom izboljšanja poznavanja in 

vzajemnega razumevanja državljanske in 

demokratične udeležbe; 

(b) vzajemnemu učenju z izmenjavo in 

poudarjanjem dobrih praks med deležniki 

(vključno z združenji, organizacijami 

civilne družbe, lokalnimi upravnimi 

organi in državljani) z namenom 

izboljšanja poznavanja, vzajemnega 

razumevanja in državljanske in 

demokratične udeležbe ter nadaljnjega 

ovrednotenja rezultatov podprtih 

dejavnostih; 
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Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) analitičnim dejavnostim in 

dejavnostim spremljanja1 z namenom 

boljšega razumevanja stanja v državah 

članicah in na ravni EU na področjih, ki 

jih zajema program, ter izboljšanja 

izvajanja zakonodaje in politik EU; 

črtano 

__________________  

1 Te dejavnosti vključujejo na primer 

zbiranje podatkov in statistik; razvijanje 

skupnih metodologij in po potrebi 

kazalnikov ali referenčnih meril; študije, 

raziskave, analize in ankete; ocenjevanja; 

ocene učinka ter pripravo in objavo 

navodil, poročil in izobraževalnega 

gradiva. 

 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) podpiranju pobud in ukrepov za 

spodbujanje in zaščito svobode in 

pluralnosti medijev ter za krepitev 

zmogljivosti za nove izzive, kot so nove 

medijske tehnologije in boj proti 

sovražnemu govoru; 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka e 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) razvijanju in vzdrževanju orodij 

informacijske in komunikacijske 

tehnologije (IKT); 

črtano 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka e a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) spodbujanju ozaveščenosti javnosti 

ter razumevanja tveganj, pravil, zaščitnih 

ukrepov in pravic v zvezi z varstvom 

osebnih podatkov, zasebnosti in digitalne 

varnosti, pa tudi odpravljanju lažnih 

novic in ciljno usmerjenih napačnih 

informacij z ozaveščanjem, usposabljanji, 

študijami in dejavnostmi spremljanja, pri 

čemer se posebna pozornost nameni 

mladim; 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) krepitvi ozaveščenosti državljanov 

glede evropske kulture, zgodovine in 

spominjanja ter njihovega občutka 

pripadnosti Uniji; 

(f) krepitvi ozaveščenosti državljanov, 

zlasti mladih, glede evropske kulture, 

zgodovine kulturne dediščine in 

spominjanja, pa tudi prihodnjih izzivov za 

EU, ter njihovega občutka pripadnosti 

Uniji, zlasti s: 

 (i)  pobudami za razmislek o vzrokih 

za totalitarne režime v sodobni zgodovini 

Evrope in obeležitev žrtev njihovih 

zločinov; 

 (ii)  dejavnostmi v zvezi z drugimi 

mejniki in opornimi točkami v novejši 

evropski zgodovini; 
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Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) združevanju Evropejcev različnih 

narodnosti in kultur z omogočanjem 

njihovega sodelovanja pri dejavnostih 

partnerstva med mesti; 

(g) združevanju državljanov različnih 

narodnosti in kultur z omogočanjem 

njihovega sodelovanja pri sestankih, 

dejavnostih partnerstva med mesti ter 

malih projektih in projektih civilne 

družbe, s katerimi se ustvarijo pogoji za 

okrepljen pristop od spodaj navzgor, 

namenjen oblikovanju politične agende 

EU; 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) spodbujanju in olajševanju aktivne 

udeležbe pri izgradnji bolj demokratične 

Unije ter ozaveščanju o pravicah in 

vrednotah s podporo organizacijam civilne 

družbe; 

(h) spodbujanju in olajševanju aktivne 

in vključujoče udeležbe, še posebej za 

marginalizirane skupine družbe, pri 

izgradnji bolj demokratične Unije, tako da 

se med drugim spodbuja uporaba orodij e-

demokracije in evropske državljanske 

pobude; ozaveščanju o spodbujanju in 

zagovarjanju pravic in vrednot s podporo 

organizacijam civilne družbe; 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka j 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(j) razvijanju zmogljivosti evropskih 

mrež z namenom spodbujanja in 

nadaljnjega razvoja prava, ciljev politik in 

strategij Unije ter podpiranja organizacij 

civilne družbe, ki se udejstvujejo na 

področjih, zajetih s programom; 

(j) podpiranju organizacij civilne 

družbe, ki se udejstvujejo na področjih, 

zajetih s programom; 
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Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka j a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ja) krepitvi zmogljivosti in 

neodvisnosti zagovornikov človekovih 

pravic in organizacij civilne družbe, ki 

spremljajo razmere na področju pravne 

države in podpirajo ukrepe na lokalni, 

regionalni in nacionalni ravni; 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka j b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (jb) spodbujanju in razvijanju dialoga 

z organizacijami civilne družbe o razvoju, 

izvajanju in spremljanju prava, ciljev 

politik in strategij Unije na vseh področjih 

programa; 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog uredbe 

Priloga II – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Program se bo spremljal na podlagi sklopa 

kazalnikov, namenjenih merjenju obsega, v 

katerem so bili doseženi splošni in 

specifični cilji programa, z namenom 

zmanjšanja upravnih bremen in stroškov. V 

ta namen se bodo zbirali podatki v zvezi z 

naslednjim sklopom ključnih kazalnikov: 

Program se bo spremljal na podlagi sklopa 

kazalnikov, namenjenih merjenju obsega, v 

katerem so bili doseženi splošni in 

specifični cilji programa, z namenom 

zmanjšanja upravnih bremen in stroškov. 

Kazalniki se po možnosti razčlenijo po 

starosti, spolu ali drugih podatkih, ki se 

zbirajo (etnična pripadnost, invalidnost, 

spolna identiteta itd.). V ta namen se bodo 

zbirali podatki v zvezi z naslednjim 

sklopom ključnih kazalnikov: 
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Predlog spremembe  65 

Predlog uredbe 

Priloga II – preglednica – vrstica 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Število nadnacionalnih mrež in pobud, ki 

se zaradi posredovanja programa 

osredotočajo na evropski spomin in 

dediščino 

Število nadnacionalnih mrež in pobud, ki 

se zaradi posredovanja programa 

osredotočajo na evropsko spominjanje, 

dediščino in civilni dialog 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog uredbe 

Priloga II – preglednica – vrstica 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Geografska porazdelitev projektov 
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PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, 
OD KATERIH JE PRIPRAVLJAVKA MNENJA PREJELA PRISPEVEK 

Naslednji seznam je bil pripravljen povsem prostovoljno. Zanj je odgovorna izključno 

pripravljavka mnenja. Pri pripravi mnenja do sprejetja v odboru je prejela prispevke od 

naslednjih subjektov ali oseb: 

Subjekt in/ali oseba 

Organizacija Civil Society Europe 

Evropski mladinski forum 

Svet evropskih občin in regij 

Fundacija Stefan Batory 

Zveza Association Française du Conseil des Communes et Régions de France 

Organizacija Jeunes Fédéralistes européens 

Organizacija Culture Action Europe 
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       Datum imenovanja 

Sylvie Guillaume 

1.6.2018 

Obravnava v odboru 10.10.2018    

Datum sprejetja 3.12.2018    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

16 

0 

1 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, Jorgos Gramatikakis (Giorgos 

Grammatikakis), Petra Kammerevert, Stefano Maullu, Luigi Morgano, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Dietmar 

Köster, Emma McClarkin, Hermann Winkler 

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

Heinz K. Becker, Jarosław Wałęsa 
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ALDE Mircea Diaconu 

PPE Heinz K. Becker, Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Stefano Maullu, Jarosław 
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S&D Silvia Costa, Jorgos Gramatikakis (Giorgos Grammatikakis), Sylvie Guillaume, Petra 

Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano 

VERTS/ALE Jill Evans 
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1 0 

ECR Emma McClarkin 

 

Uporabljeni znaki: 

+ : za 

– : proti 

0 : vzdržani 

 

 

 


