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Predlog spremembe 16
Jill Evans

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Splošni cilj programa „instrument 
za sosedstvo ter razvojno in mednarodno 
sodelovanje“ (v nadaljnjem besedilu: 
instrument) bi moralo biti podpiranje in 
spodbujanje vrednot in interesov Unije po 
vsem svetu, da bi se uresničevali cilji in 
načela zunanjega delovanja Unije iz člena 
3(5) ter členov 8 in 21 Pogodbe o Evropski 
uniji.

(1) Splošni cilj programa „instrument 
za sosedstvo ter razvojno in mednarodno 
sodelovanje“ (v nadaljnjem besedilu: 
instrument) bi moralo biti podpiranje in 
spodbujanje spoštovanja in spodbujanja 
temeljnih vrednot, zlasti demokracije in 
človekovih pravic, po vsem svetu, da bi se 
uresničevali cilji in načela zunanjega 
delovanja Unije iz člena 3(5) ter členov 8 
in 21 Pogodbe o Evropski uniji.

Or. en

Predlog spremembe 17
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Splošni cilj programa „instrument 
za sosedstvo ter razvojno in mednarodno 
sodelovanje“ (v nadaljnjem besedilu: 
instrument) bi moralo biti podpiranje in 
spodbujanje vrednot in interesov Unije po 
vsem svetu, da bi se uresničevali cilji in 
načela zunanjega delovanja Unije iz člena 
3(5) ter členov 8 in 21 Pogodbe o Evropski 
uniji.

(1) Splošni cilj programa „instrument 
za sosedstvo ter razvojno in mednarodno 
sodelovanje“ (v nadaljnjem besedilu: 
instrument) bi moralo biti podpiranje in 
spodbujanje interesov Unije po vsem svetu, 
da bi se uresničevali cilji in načela 
zunanjega delovanja Unije iz člena 3(5) ter 
členov 8 in 21 Pogodbe o Evropski uniji.

Or. fr

Predlog spremembe 18
Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V skladu s členom 21 Pogodbe o 
Evropski uniji si Unija prizadeva za 
usklajenost različnih področij svojega 
zunanjega delovanja in njihovo usklajenost 
z njenimi drugimi politikami ter si 
prizadeva za visoko stopnjo sodelovanja na 
vseh področjih mednarodnih odnosov. 
Širok nabor dejavnosti, ki jih omogoča ta 
uredba, bi moral prispevati k izpolnjevanju 
ciljev, določenih v navedenem členu 
Pogodbe.

(2) V skladu s členom 21 Pogodbe o 
Evropski uniji si Unija prizadeva za 
usklajenost različnih področij svojega 
zunanjega delovanja, vključno z njegovo 
kulturno razsežnostjo, in njihovo 
usklajenost z vedno večjo vlogo drugih 
politik, kot so na področjih izobraževanja, 
znanosti in športa, v diplomaciji ter si 
prizadeva za visoko stopnjo sodelovanja na 
vseh področjih mednarodnih odnosov. 
Širok nabor dejavnosti, ki jih omogoča ta 
uredba, bi moral prispevati k izpolnjevanju 
ciljev, določenih v navedenem členu 
Pogodbe.

Or. el

Predlog spremembe 19
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V skladu s členom 21 Pogodbe o 
Evropski uniji si Unija prizadeva za 
usklajenost različnih področij svojega 
zunanjega delovanja in njihovo usklajenost 
z njenimi drugimi politikami ter si 
prizadeva za visoko stopnjo sodelovanja na 
vseh področjih mednarodnih odnosov. 
Širok nabor dejavnosti, ki jih omogoča ta 
uredba, bi moral prispevati k izpolnjevanju 
ciljev, določenih v navedenem členu 
Pogodbe.

(2) V skladu s členom 21 Pogodbe o 
Evropski uniji si Unija prizadeva za 
usklajenost različnih področij svojega 
zunanjega delovanja in njihovo usklajenost 
z njenimi drugimi politikami ter si 
prizadeva za visoko stopnjo sodelovanja na 
vseh področjih mednarodnih odnosov, pri 
tem pa spoštuje suverenost držav članic, 
kar zadeva njihovo diplomacijo in 
zunanjo delovanje. Širok nabor dejavnosti, 
ki jih omogoča ta uredba, bi moral 
prispevati k izpolnjevanju ciljev, določenih 
v navedenem členu Pogodbe.

Or. fr
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Predlog spremembe 20
Silvia Costa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V skladu s členom 21 Pogodbe o 
Evropski uniji si Unija prizadeva za 
usklajenost različnih področij svojega 
zunanjega delovanja in njihovo usklajenost 
z njenimi drugimi politikami ter si 
prizadeva za visoko stopnjo sodelovanja na 
vseh področjih mednarodnih odnosov. 
Širok nabor dejavnosti, ki jih omogoča ta 
uredba, bi moral prispevati k izpolnjevanju 
ciljev, določenih v navedenem členu 
Pogodbe.

(2) V skladu s členom 21 Pogodbe o 
Evropski uniji si Unija prizadeva za 
usklajenost različnih področij svojega 
zunanjega delovanja in njihovo usklajenost 
z njenimi drugimi politikami ter si 
prizadeva za visoko stopnjo sodelovanja na 
vseh področjih mednarodnih odnosov, 
vključno s kulturo, izobraževanjem in 
raziskavami, in sicer z medosebnim 
pristopom. Širok nabor dejavnosti, ki jih 
omogoča ta uredba, bi moral prispevati k 
izpolnjevanju ciljev, določenih v 
navedenem členu Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 21
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V skladu s členom 21 Pogodbe o 
Evropski uniji si Unija prizadeva za 
usklajenost različnih področij svojega 
zunanjega delovanja in njihovo usklajenost 
z njenimi drugimi politikami ter si 
prizadeva za visoko stopnjo sodelovanja na 
vseh področjih mednarodnih odnosov. 
Širok nabor dejavnosti, ki jih omogoča ta 
uredba, bi moral prispevati k izpolnjevanju 
ciljev, določenih v navedenem členu 
Pogodbe.

(2) V skladu s členom 21 Pogodbe o 
Evropski uniji si Unija prizadeva za 
usklajenost različnih področij svojega 
zunanjega delovanja in njihovo usklajenost 
z njenimi drugimi politikami ter si 
prizadeva za visoko stopnjo sodelovanja na 
vseh področjih mednarodnih odnosov, ki 
vključujejo kulturno razsežnost. Širok 
nabor dejavnosti, ki jih omogoča ta uredba, 
bi moral prispevati k izpolnjevanju ciljev, 
določenih v navedenem členu Pogodbe.

Or. en



PE630.573v01-00 6/75 AM\1169406SL.docx

SL

Predlog spremembe 22
Silvia Costa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V skladu s skupnim sporočilom
„Oblikovanje strategije EU za 
mednarodne kulturne povezave“, ki jo je 
Evropski parlament podprl v svoji 
resoluciji z dne 5. julija 2017, bi morali 
evropski instrumenti financiranja in zlasti 
ta program prepoznati pomen kulture v 
mednarodnih odnosih in njeno vlogo pri 
promociji evropskih vrednot z vlaganjem v 
usmerjene in ciljne ukrepe, ki so 
zasnovani tako, da imajo jasen vpliv Unije 
na svetovnem prizorišču.

Or. en

Predlog spremembe 23
Jill Evans

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Unija in države članice v skladu s 
členom 167 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije podpirajo sodelovanje 
s tretjimi državami in pristojnimi 
mednarodnimi organizacijami na 
kulturnem področju. Uredba bi morala 
prispevati k izpolnjevanju ciljev, 
določenih v navedenem členu Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 24
Silvia Costa
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) V skladu z Direktivo (EU) 
2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in 
prebivanje državljanov tretjih držav za 
namene raziskovanja, študija, opravljanja 
pripravništva, prostovoljskega dela, 
programov izmenjave učencev ali 
izobraževalnih projektov in dela varušk au 
pair (prenova);

Or. en

Predlog spremembe 25
Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Glavni cilj politike Unije na 
področju razvojnega sodelovanja, kot je 
določen v členu 208 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, je zmanjšanje in 
dolgoročno izkoreninjenje revščine. 
Politika Unije na področju razvojnega 
sodelovanja prispeva tudi k ciljem 
zunanjega delovanja Unije, zlasti k 
spodbujanju trajnostnega gospodarskega, 
socialnega in okoljskega razvoja držav v 
razvoju s poglavitnim ciljem izkoreninjenja 
revščine, kot je določeno v členu 21(2)(d) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(4) Glavni cilj politike Unije na 
področju razvojnega sodelovanja, kot je 
določen v členu 208 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, je zmanjšanje in 
dolgoročno izkoreninjenje revščine. 
Politika Unije na področju razvojnega 
sodelovanja prispeva tudi k ciljem 
zunanjega delovanja Unije, zlasti k 
spodbujanju trajnostnega gospodarskega, 
socialnega, kulturnega, izobraževalnega in 
okoljskega razvoja držav v razvoju s 
poglavitnim ciljem izkoreninjenja revščine, 
kot je določeno v členu 21(2)(d) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.

Or. el

Predlog spremembe 26
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans, Bogdan Andrzej Zdrojewski
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Glavni cilj politike Unije na 
področju razvojnega sodelovanja, kot je 
določen v členu 208 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, je zmanjšanje in 
dolgoročno izkoreninjenje revščine. 
Politika Unije na področju razvojnega 
sodelovanja prispeva tudi k ciljem 
zunanjega delovanja Unije, zlasti k 
spodbujanju trajnostnega gospodarskega, 
socialnega in okoljskega razvoja držav v 
razvoju s poglavitnim ciljem izkoreninjenja 
revščine, kot je določeno v členu 21(2)(d) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(4) Glavni cilj politike Unije na 
področju razvojnega sodelovanja, kot je 
določen v členu 208 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, je zmanjšanje in 
dolgoročno izkoreninjenje revščine. 
Politika Unije na področju razvojnega 
sodelovanja prispeva tudi k ciljem 
zunanjega delovanja Unije, zlasti k 
spodbujanju trajnostnega gospodarskega, 
socialnega, kulturnega, izobraževalnega in 
okoljskega razvoja držav v razvoju s 
poglavitnim ciljem izkoreninjenja revščine, 
kot je določeno v členu 21(2)(d) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 27
Jill Evans

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Svetovni okvir za delovanje je 
uresničevanje na pravilih temelječe 
svetovne ureditve, katere ključno načelo je 
večstranskost in v središču katere so 
Združeni narodi. Skupaj s Pariškim 
sporazumom o podnebnih spremembah57in 
akcijsko agendo iz Adis Abebe58je Agenda 
2030 odziv mednarodne skupnosti na 
svetovne izzive in trende v zvezi s 
trajnostnim razvojem. Agenda 2030 temelji 
na ciljih trajnostnega razvoja ter je okvir s 
preoblikovalno močjo za izkoreninjenje 
revščine in doseganje trajnostnega razvoja 
na svetovni ravni. Njeno področje uporabe 
je univerzalno in zagotavlja celovit skupni 
okvir za delovanje, ki se uporablja tako za 
Unijo in njene države članice kot njene 

(7) Svetovni okvir za delovanje je 
uresničevanje na pravilih temelječe 
svetovne ureditve, katere ključno načelo je 
večstranskost in v središču katere so 
Združeni narodi. Skupaj s Pariškim 
sporazumom o podnebnih spremembah57 in 
akcijsko agendo iz Adis Abebe58 je Agenda 
2030 odziv mednarodne skupnosti na 
svetovne izzive in trende v zvezi s 
trajnostnim razvojem. Agenda 2030 temelji 
na ciljih trajnostnega razvoja ter je okvir s 
preoblikovalno močjo za izkoreninjenje 
revščine in doseganje trajnostnega razvoja 
na svetovni ravni. Njeno področje uporabe 
je univerzalno in zagotavlja celovit skupni 
okvir za delovanje, ki se uporablja tako za 
Unijo in njene države članice kot njene 
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partnerje. Zagotavlja ravnovesje med 
gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi 
razsežnostmi trajnostnega razvoja, pri 
čemer priznava bistvene medsebojne 
povezave med njegovimi cilji. Cilj Agende 
2030 je, da se nihče ne prezre. Izvajanje 
Agende 2030 bo tesno usklajeno z drugimi 
ustreznimi mednarodnimi zavezami Unije. 
Pri ukrepih, ki se izvajajo v okviru te 
uredbe, bi morala biti posebna pozornost 
namenjena medsebojnim povezavam med 
cilji trajnostnega razvoja in celostnimi
ukrepi, ki lahko ustvarijo dodatne koristi in 
usklajeno izpolnijo več ciljev.

partnerje. Zagotavlja ravnovesje med 
gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi 
razsežnostmi trajnostnega razvoja, pri 
čemer priznava bistvene medsebojne 
povezave med njegovimi cilji. Cilj Agende 
2030 je, da se nihče ne prezre. Izvajanje 
Agende 2030 bo tesno usklajeno z drugimi 
ustreznimi mednarodnimi zavezami Unije. 
Pri ukrepih, ki se izvajajo v okviru te 
uredbe, bi morala biti posebna pozornost 
namenjena podpiranju medsebojnih 
povezav med cilji trajnostnega razvoja in 
ukrepi, ki lahko ustvarijo dodatne koristi in 
usklajeno izpolnijo več ciljev, v skladu s 
ciljem trajnostnega razvoja št. 4.

_________________ _________________

57 Podpisan 22. aprila 2016 v New Yorku. 57 Podpisan 22. aprila 2016 v New Yorku.

58 „Akcijska agenda iz Adis Abebe s tretje 
mednarodne konference o financiranju za 
razvoj“, sprejeta 16. junija 2015, ki jo je 
Generalna skupščina Združenih narodov 
potrdila 27. julija 2015 (A/RES/69/313).

58 „Akcijska agenda iz Adis Abebe s tretje 
mednarodne konference o financiranju za 
razvoj“, sprejeta 16. junija 2015, ki jo je 
Generalna skupščina Združenih narodov 
potrdila 27. julija 2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Predlog spremembe 28
Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Svetovni okvir za delovanje je 
uresničevanje na pravilih temelječe 
svetovne ureditve, katere ključno načelo je 
večstranskost in v središču katere so 
Združeni narodi. Skupaj s Pariškim 
sporazumom o podnebnih spremembah57in 
akcijsko agendo iz Adis Abebe58je Agenda 
2030 odziv mednarodne skupnosti na 
svetovne izzive in trende v zvezi s 
trajnostnim razvojem. Agenda 2030 temelji 
na ciljih trajnostnega razvoja ter je okvir s 
preoblikovalno močjo za izkoreninjenje 
revščine in doseganje trajnostnega razvoja 

(7) Svetovni okvir za delovanje je 
uresničevanje na pravilih temelječe 
svetovne ureditve, katere ključno načelo je 
večstranskost in v središču katere so 
Združeni narodi. Skupaj s Pariškim 
sporazumom o podnebnih spremembah57 in 
akcijsko agendo iz Adis Abebe58 je Agenda 
2030 odziv mednarodne skupnosti na 
svetovne izzive in trende v zvezi s 
trajnostnim razvojem. Agenda 2030 temelji 
na ciljih trajnostnega razvoja ter je okvir s 
preoblikovalno močjo za izkoreninjenje 
revščine in doseganje trajnostnega razvoja 
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na svetovni ravni. Njeno področje uporabe 
je univerzalno in zagotavlja celovit skupni 
okvir za delovanje, ki se uporablja tako za 
Unijo in njene države članice kot njene 
partnerje. Zagotavlja ravnovesje med 
gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi 
razsežnostmi trajnostnega razvoja, pri 
čemer priznava bistvene medsebojne 
povezave med njegovimi cilji. Cilj Agende 
2030 je, da se nihče ne prezre. Izvajanje 
Agende 2030 bo tesno usklajeno z drugimi 
ustreznimi mednarodnimi zavezami Unije. 
Pri ukrepih, ki se izvajajo v okviru te 
uredbe, bi morala biti posebna pozornost 
namenjena medsebojnim povezavam med 
cilji trajnostnega razvoja in celostnimi 
ukrepi, ki lahko ustvarijo dodatne koristi in 
usklajeno izpolnijo več ciljev.

na svetovni ravni. Njeno področje uporabe 
je univerzalno in zagotavlja celovit skupni 
okvir za delovanje, ki se uporablja tako za 
Unijo in njene države članice kot njene 
partnerje. Zagotavlja ravnovesje med 
gospodarskimi, socialnimi, kulturnimi, 
izobraževalnimi in okoljskimi 
razsežnostmi trajnostnega razvoja, pri 
čemer priznava bistvene medsebojne 
povezave med njegovimi cilji. Cilj Agende 
2030 je, da se nihče ne prezre. Izvajanje 
Agende 2030 bo tesno usklajeno z drugimi 
ustreznimi mednarodnimi zavezami Unije. 
Pri ukrepih, ki se izvajajo v okviru te 
uredbe, bi morala biti posebna pozornost 
namenjena medsebojnim povezavam med 
cilji trajnostnega razvoja in celostnimi 
ukrepi, ki lahko ustvarijo dodatne koristi in 
usklajeno izpolnijo več ciljev.

_________________ _________________

57 Podpisan 22. aprila 2016 v New Yorku. 57 Podpisan 22. aprila 2016 v New Yorku.

58 „Akcijska agenda iz Adis Abebe s tretje 
mednarodne konference o financiranju za 
razvoj“, sprejeta 16. junija 2015, ki jo je 
Generalna skupščina Združenih narodov 
potrdila 27. julija 2015 (A/RES/69/313).

58 „Akcijska agenda iz Adis Abebe s tretje 
mednarodne konference o financiranju za 
razvoj“, sprejeta 16. junija 2015, ki jo je 
Generalna skupščina Združenih narodov 
potrdila 27. julija 2015 (A/RES/69/313).

Or. el

Predlog spremembe 29
María Teresa Giménez Barbat, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Jill Evans

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Svetovni okvir za delovanje je 
uresničevanje na pravilih temelječe 
svetovne ureditve, katere ključno načelo je 
večstranskost in v središču katere so 
Združeni narodi. Skupaj s Pariškim 
sporazumom o podnebnih spremembah57in 
akcijsko agendo iz Adis Abebe58je Agenda 
2030 odziv mednarodne skupnosti na 
svetovne izzive in trende v zvezi s 

(7) Svetovni okvir za delovanje je 
uresničevanje na pravilih temelječe 
svetovne ureditve, katere ključno načelo je 
večstranskost in v središču katere so 
Združeni narodi. Skupaj s Pariškim 
sporazumom o podnebnih spremembah57 in 
akcijsko agendo iz Adis Abebe58 je Agenda 
2030 odziv mednarodne skupnosti na 
svetovne izzive in trende v zvezi s 
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trajnostnim razvojem. Agenda 2030 temelji 
na ciljih trajnostnega razvoja ter je okvir s 
preoblikovalno močjo za izkoreninjenje 
revščine in doseganje trajnostnega razvoja 
na svetovni ravni. Njeno področje uporabe 
je univerzalno in zagotavlja celovit skupni 
okvir za delovanje, ki se uporablja tako za 
Unijo in njene države članice kot njene 
partnerje. Zagotavlja ravnovesje med 
gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi 
razsežnostmi trajnostnega razvoja, pri 
čemer priznava bistvene medsebojne 
povezave med njegovimi cilji. Cilj Agende 
2030 je, da se nihče ne prezre. Izvajanje 
Agende 2030 bo tesno usklajeno z drugimi 
ustreznimi mednarodnimi zavezami Unije. 
Pri ukrepih, ki se izvajajo v okviru te 
uredbe, bi morala biti posebna pozornost 
namenjena medsebojnim povezavam med 
cilji trajnostnega razvoja in celostnimi 
ukrepi, ki lahko ustvarijo dodatne koristi in 
usklajeno izpolnijo več ciljev.

trajnostnim razvojem. Agenda 2030 temelji 
na ciljih trajnostnega razvoja ter je okvir s 
preoblikovalno močjo za izkoreninjenje 
revščine in doseganje trajnostnega razvoja 
na svetovni ravni. Njeno področje uporabe 
je univerzalno in zagotavlja celovit skupni 
okvir za delovanje, ki se uporablja tako za 
Unijo in njene države članice kot njene 
partnerje. Zagotavlja ravnovesje med 
gospodarskimi, socialnimi, kulturnimi, 
izobraževalnimi in okoljskimi 
razsežnostmi trajnostnega razvoja, pri 
čemer priznava bistvene medsebojne 
povezave med njegovimi cilji. Cilj Agende 
2030 je, da se nihče ne prezre. Izvajanje 
Agende 2030 bo tesno usklajeno z drugimi 
ustreznimi mednarodnimi zavezami Unije. 
Pri ukrepih, ki se izvajajo v okviru te 
uredbe, bi morala biti posebna pozornost 
namenjena medsebojnim povezavam med 
cilji trajnostnega razvoja in celostnimi 
ukrepi, ki lahko ustvarijo dodatne koristi in 
usklajeno izpolnijo več ciljev.

_________________ _________________

57 Podpisan 22. aprila 2016 v New Yorku. 57 Podpisan 22. aprila 2016 v New Yorku.

58 „Akcijska agenda iz Adis Abebe s tretje 
mednarodne konference o financiranju za 
razvoj“, sprejeta 16. junija 2015, ki jo je 
Generalna skupščina Združenih narodov 
potrdila 27. julija 2015 (A/RES/69/313).

58 „Akcijska agenda iz Adis Abebe s tretje 
mednarodne konference o financiranju za 
razvoj“, sprejeta 16. junija 2015, ki jo je 
Generalna skupščina Združenih narodov 
potrdila 27. julija 2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Predlog spremembe 30
Julie Ward, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Kultura ima posebno vlogo, in 
sicer kot samostojen steber trajnostnega 
razvoja ter kot eden ključnih dejavnikov 
obstoječih ciljev trajnostnega razvoja.
Kultura je gonilo inovacij in sprememb 
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ravnanja prek ustvarjanja novih 
življenjskih slogov in paradigem 
trajnostnega razvoja ter omogoča pristope 
na podlagi skupnosti ali lokalne pristope, 
ki so potrebni za lokalno razumevanje 
trajnostnega razvoja. Udeležba v kulturi 
spodbuja okoljsko odgovorno ravnanje, 
izboljšuje telesno in duševno zdravje in 
dobro počutje ter omogoča in spodbuja 
medkulturni dialog, spoštovanje drugih in 
družbeno vključevanje manjšin, povečuje 
stopnje prisotnosti in uspešnosti v šolah za 
mlade in s tem prispeva k doseganju 
številnih obstoječih ciljev trajnostnega 
razvoja ter omogoča doseganje teh ciljev.
Ta uredba bi morala uporabiti 
preobrazbeno moč kulture in 
izobraževanja, da bi se dosegli cilji 
trajnostnega razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 31
Julie Ward, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Izvajanje te uredbe bi moralo 
temeljiti na petih prednostnih nalogah, 
določenih v globalni strategiji za zunanjo 
in varnostno politiko Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: globalna strategija)59, 
ki je bila predstavljena 19. junija 2016 in 
predstavlja vizijo Unije ter okvir za 
povezano in odgovorno zunanje ukrepanje 
v sodelovanju s partnerji, pri katerem bi 
Unija uveljavila svoje vrednote in interese. 
Unija bi morala okrepiti partnerstva ter 
spodbujati dialog o politikah in skupne 
odzive na izzive svetovnega pomena. 
Njeno delovanje bi moralo podpirati vse 
vidike interesov in vrednot Unije, vključno 
z ohranjanjem miru, preprečevanjem 
konfliktov, krepitvijo mednarodne varnosti, 

(8) Izvajanje te uredbe bi moralo 
temeljiti na petih prednostnih nalogah, 
določenih v globalni strategiji za zunanjo 
in varnostno politiko Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: globalna strategija)59, 
ki je bila predstavljena 19. junija 2016 in 
predstavlja vizijo Unije ter okvir za 
povezano in odgovorno zunanje ukrepanje 
v sodelovanju s partnerji, pri katerem bi 
Unija uveljavila svoje vrednote in interese. 
Unija bi morala okrepiti partnerstva ter 
spodbujati dialog o politikah in skupne 
odzive na izzive svetovnega pomena. 
Njeno delovanje bi moralo podpirati vse 
vidike interesov in vrednot Unije, vključno 
z ohranjanjem trajnega miru, 
preprečevanjem konfliktov, krepitvijo 
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bojem proti temeljnim vzrokom za 
nedovoljene migracije in pomočjo 
prebivalstvu, državam in regijam, ki se 
spopadajo z naravnimi nesrečami ali 
nesrečami, ki jih povzroči človek, podporo 
trgovinski politiki, gospodarski diplomaciji 
in gospodarskemu sodelovanju, 
spodbujanjem digitalnih rešitev in 
tehnologij ter spodbujanjem mednarodne 
razsežnosti politik Unije. Za spodbujanje 
svojih interesov bi morala Unija upoštevati 
in spodbujati načela spoštovanja visokih 
socialnih in okoljskih standardov, pravne 
države, mednarodnega prava in človekovih 
pravic.

mednarodne varnosti, obravnavanjem 
temeljnih vzrokov za razselitev 
prebivalstva in pomočjo prebivalstvu, 
državam in regijam, ki se spopadajo z 
naravnimi nesrečami ali nesrečami, ki jih 
povzroči človek, podporo pravični in 
trajnostni trgovinski politiki, podjetništvu,
gospodarski in kulturni diplomaciji in 
sodelovanju, spodbujanjem inovacij,
digitalnih rešitev in tehnologij ter 
spodbujanjem mednarodne razsežnosti 
politik Unije. Za spodbujanje svojih 
interesov bi morala Unija upoštevati in 
spodbujati načela spoštovanja visokih
socialnih in okoljskih standardov, pravne 
države, mednarodnega prava in človekovih 
pravic.

_________________ _________________

59 „Skupna vizija, enotno ukrepanje: 
močnejša Evropa. Globalna strategija za 
zunanjo in varnostno politiko Evropske 
unije“, junij 2016.

59 „Skupna vizija, enotno ukrepanje: 
močnejša Evropa. Globalna strategija za 
zunanjo in varnostno politiko Evropske 
unije“, junij 2016.

Or. en

Predlog spremembe 32
Jill Evans

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Izvajanje te uredbe bi moralo 
temeljiti na petih prednostnih nalogah, 
določenih v globalni strategiji za zunanjo 
in varnostno politiko Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: globalna strategija)59, 
ki je bila predstavljena 19. junija 2016 in 
predstavlja vizijo Unije ter okvir za 
povezano in odgovorno zunanje ukrepanje 
v sodelovanju s partnerji, pri katerem bi 
Unija uveljavila svoje vrednote in interese. 
Unija bi morala okrepiti partnerstva ter 
spodbujati dialog o politikah in skupne 
odzive na izzive svetovnega pomena. 

(8) Izvajanje te uredbe bi moralo 
temeljiti na petih prednostnih nalogah, 
določenih v globalni strategiji za zunanjo 
in varnostno politiko Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: globalna strategija)59, 
ki je bila predstavljena 19. junija 2016 in 
predstavlja vizijo Unije ter okvir za 
povezano in odgovorno zunanje ukrepanje 
v sodelovanju s partnerji, pri katerem bi 
Unija uveljavila svoje vrednote in interese. 
Unija bi morala okrepiti partnerstva ter 
spodbujati dialog o politikah in skupne 
odzive na izzive svetovnega pomena. 
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Njeno delovanje bi moralo podpirati vse 
vidike interesov in vrednot Unije, vključno 
z ohranjanjem miru, preprečevanjem 
konfliktov, krepitvijo mednarodne varnosti, 
bojem proti temeljnim vzrokom za 
nedovoljene migracije in pomočjo 
prebivalstvu, državam in regijam, ki se 
spopadajo z naravnimi nesrečami ali 
nesrečami, ki jih povzroči človek, podporo 
trgovinski politiki, gospodarski diplomaciji 
in gospodarskemu sodelovanju, 
spodbujanjem digitalnih rešitev in 
tehnologij ter spodbujanjem mednarodne 
razsežnosti politik Unije. Za spodbujanje 
svojih interesov bi morala Unija upoštevati 
in spodbujati načela spoštovanja visokih 
socialnih in okoljskih standardov, pravne 
države, mednarodnega prava in človekovih 
pravic.

Njeno delovanje bi moralo podpirati vse 
vidike interesov in vrednot Unije, vključno 
z ohranjanjem miru, preprečevanjem 
konfliktov, krepitvijo mednarodne varnosti, 
bojem proti temeljnim vzrokom za 
nedovoljene migracije in pomočjo 
prebivalstvu, državam in regijam, ki se 
spopadajo z naravnimi nesrečami ali 
nesrečami, ki jih povzroči človek, 
spodbujanjem vključujočega in 
enakopravnega kakovostnega 
izobraževanja ter priložnosti za 
vseživljenjsko učenje za vse, podporo 
trgovinski politiki, gospodarski in kulturni
diplomaciji in gospodarskemu sodelovanju, 
spodbujanjem digitalnih rešitev in 
tehnologij, spodbujanjem mednarodne 
razsežnosti politik Unije ter varstvom 
kulturne dediščine, zlasti na konfliktnih 
območjih. Za spodbujanje svojih interesov 
bi morala Unija upoštevati in spodbujati 
načela spoštovanja visokih socialnih in 
okoljskih standardov, pravne države, 
mednarodnega prava in človekovih pravic.

_________________ _________________

59 „Skupna vizija, enotno ukrepanje: 
močnejša Evropa. Globalna strategija za 
zunanjo in varnostno politiko Evropske 
unije“, junij 2016.

59 „Skupna vizija, enotno ukrepanje: 
močnejša Evropa. Globalna strategija za 
zunanjo in varnostno politiko Evropske 
unije“, junij 2016.

Or. en

Predlog spremembe 33
Silvia Costa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Izvajanje te uredbe bi moralo 
temeljiti na petih prednostnih nalogah, 
določenih v globalni strategiji za zunanjo 
in varnostno politiko Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: globalna strategija)59, 
ki je bila predstavljena 19. junija 2016 in 

(8) Izvajanje te uredbe bi moralo 
temeljiti na petih prednostnih nalogah, 
določenih v globalni strategiji za zunanjo 
in varnostno politiko Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: globalna strategija)59, 
ki je bila predstavljena 19. junija 2016 in 
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predstavlja vizijo Unije ter okvir za 
povezano in odgovorno zunanje ukrepanje 
v sodelovanju s partnerji, pri katerem bi 
Unija uveljavila svoje vrednote in interese. 
Unija bi morala okrepiti partnerstva ter 
spodbujati dialog o politikah in skupne 
odzive na izzive svetovnega pomena. 
Njeno delovanje bi moralo podpirati vse 
vidike interesov in vrednot Unije, vključno 
z ohranjanjem miru, preprečevanjem 
konfliktov, krepitvijo mednarodne varnosti, 
bojem proti temeljnim vzrokom za 
nedovoljene migracije in pomočjo 
prebivalstvu, državam in regijam, ki se 
spopadajo z naravnimi nesrečami ali 
nesrečami, ki jih povzroči človek, podporo 
trgovinski politiki, gospodarski diplomaciji 
in gospodarskemu sodelovanju, 
spodbujanjem digitalnih rešitev in 
tehnologij ter spodbujanjem mednarodne 
razsežnosti politik Unije. Za spodbujanje 
svojih interesov bi morala Unija upoštevati 
in spodbujati načela spoštovanja visokih 
socialnih in okoljskih standardov, pravne 
države, mednarodnega prava in človekovih 
pravic.

predstavlja vizijo Unije ter okvir za 
povezano in odgovorno zunanje ukrepanje 
v sodelovanju s partnerji, pri katerem bi 
Unija uveljavila svoje vrednote in interese. 
Unija bi morala okrepiti partnerstva ter 
spodbujati dialog o politikah in skupne 
odzive na izzive svetovnega pomena. 
Njeno delovanje bi moralo podpirati vse 
vidike interesov in vrednot Unije, vključno 
z ohranjanjem miru, preprečevanjem 
konfliktov, krepitvijo mednarodne varnosti, 
bojem proti temeljnim vzrokom za 
nedovoljene migracije in pomočjo 
prebivalstvu, državam in regijam, ki se 
spopadajo z naravnimi nesrečami ali 
nesrečami, ki jih povzroči človek, podporo 
trgovinski politiki, gospodarski 
diplomaciji, gospodarskemu sodelovanju, 
sodelovanju z mladimi, vlogi kulturnih in 
mednarodnih odnosov ter medosebnih 
stikov, spodbujanjem digitalnih rešitev in 
tehnologij ter spodbujanjem mednarodne 
razsežnosti politik Unije. Za spodbujanje 
svojih interesov bi morala Unija upoštevati 
in spodbujati načela spoštovanja visokih 
socialnih in okoljskih standardov, pravne 
države, mednarodnega prava in človekovih 
pravic.

_________________ _________________

59 „Skupna vizija, enotno ukrepanje: 
močnejša Evropa. Globalna strategija za 
zunanjo in varnostno politiko Evropske 
unije“, junij 2016.

59 „Skupna vizija, enotno ukrepanje: 
močnejša Evropa. Globalna strategija za 
zunanjo in varnostno politiko Evropske 
unije“, junij 2016.

Or. en

Predlog spremembe 34
María Teresa Giménez Barbat, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Izvajanje te uredbe bi moralo 
temeljiti na petih prednostnih nalogah, 

(8) Izvajanje te uredbe bi moralo 
temeljiti na petih prednostnih nalogah, 
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določenih v globalni strategiji za zunanjo 
in varnostno politiko Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: globalna strategija)59, 
ki je bila predstavljena 19. junija 2016 in 
predstavlja vizijo Unije ter okvir za 
povezano in odgovorno zunanje ukrepanje 
v sodelovanju s partnerji, pri katerem bi 
Unija uveljavila svoje vrednote in interese. 
Unija bi morala okrepiti partnerstva ter 
spodbujati dialog o politikah in skupne 
odzive na izzive svetovnega pomena. 
Njeno delovanje bi moralo podpirati vse 
vidike interesov in vrednot Unije, vključno 
z ohranjanjem miru, preprečevanjem 
konfliktov, krepitvijo mednarodne varnosti, 
bojem proti temeljnim vzrokom za 
nedovoljene migracije in pomočjo 
prebivalstvu, državam in regijam, ki se 
spopadajo z naravnimi nesrečami ali 
nesrečami, ki jih povzroči človek, podporo 
trgovinski politiki, gospodarski diplomaciji 
in gospodarskemu sodelovanju, 
spodbujanjem digitalnih rešitev in 
tehnologij ter spodbujanjem mednarodne 
razsežnosti politik Unije. Za spodbujanje 
svojih interesov bi morala Unija upoštevati 
in spodbujati načela spoštovanja visokih 
socialnih in okoljskih standardov, pravne 
države, mednarodnega prava in človekovih 
pravic.

določenih v globalni strategiji za zunanjo 
in varnostno politiko Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: globalna strategija)59, 
ki je bila predstavljena 19. junija 2016 in 
predstavlja vizijo Unije ter okvir za 
povezano in odgovorno zunanje ukrepanje 
v sodelovanju s partnerji, pri katerem bi 
Unija uveljavila svoje vrednote in interese. 
Unija bi morala okrepiti partnerstva ter 
spodbujati dialog o politikah in skupne 
odzive na izzive svetovnega pomena. 
Njeno delovanje bi moralo podpirati vse 
vidike interesov in vrednot Unije, vključno 
z ohranjanjem miru, preprečevanjem 
konfliktov, krepitvijo mednarodne varnosti, 
bojem proti temeljnim vzrokom za 
nedovoljene migracije in pomočjo 
prebivalstvu, državam in regijam, ki se 
spopadajo z naravnimi nesrečami ali 
nesrečami, ki jih povzroči človek, 
spodbujanjem vključujočega in 
enakopravnega kakovostnega 
izobraževanja, podporo trgovinski politiki, 
gospodarski in kulturni diplomaciji in 
gospodarskemu sodelovanju, spodbujanjem 
digitalnih rešitev in tehnologij ter 
spodbujanjem mednarodne razsežnosti 
politik Unije. Za spodbujanje svojih 
interesov bi morala Unija upoštevati in 
spodbujati načela spoštovanja visokih 
socialnih in okoljskih standardov, pravne 
države, mednarodnega prava in človekovih 
pravic.

_________________ _________________

59 „Skupna vizija, enotno ukrepanje: 
močnejša Evropa. Globalna strategija za 
zunanjo in varnostno politiko Evropske 
unije“, junij 2016.

59 „Skupna vizija, enotno ukrepanje: 
močnejša Evropa. Globalna strategija za 
zunanjo in varnostno politiko Evropske 
unije“, junij 2016.

Or. en

Predlog spremembe 35
Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Izvajanje te uredbe bi moralo 
temeljiti na petih prednostnih nalogah, 
določenih v globalni strategiji za zunanjo 
in varnostno politiko Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: globalna strategija)59, 
ki je bila predstavljena 19. junija 2016 in 
predstavlja vizijo Unije ter okvir za 
povezano in odgovorno zunanje ukrepanje 
v sodelovanju s partnerji, pri katerem bi 
Unija uveljavila svoje vrednote in interese. 
Unija bi morala okrepiti partnerstva ter 
spodbujati dialog o politikah in skupne 
odzive na izzive svetovnega pomena. 
Njeno delovanje bi moralo podpirati vse 
vidike interesov in vrednot Unije, vključno 
z ohranjanjem miru, preprečevanjem 
konfliktov, krepitvijo mednarodne varnosti, 
bojem proti temeljnim vzrokom za 
nedovoljene migracije in pomočjo 
prebivalstvu, državam in regijam, ki se 
spopadajo z naravnimi nesrečami ali 
nesrečami, ki jih povzroči človek, podporo 
trgovinski politiki, gospodarski diplomaciji 
in gospodarskemu sodelovanju, 
spodbujanjem digitalnih rešitev in 
tehnologij ter spodbujanjem mednarodne 
razsežnosti politik Unije. Za spodbujanje 
svojih interesov bi morala Unija upoštevati 
in spodbujati načela spoštovanja visokih 
socialnih in okoljskih standardov, pravne 
države, mednarodnega prava in človekovih 
pravic.

(8) Izvajanje te uredbe bi moralo 
temeljiti na petih prednostnih nalogah, 
določenih v globalni strategiji za zunanjo 
in varnostno politiko Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: globalna strategija)59, 
ki je bila predstavljena 19. junija 2016 in 
predstavlja vizijo Unije ter okvir za 
povezano in odgovorno zunanje ukrepanje 
v sodelovanju s partnerji, pri katerem bi 
Unija uveljavila svoje vrednote in interese. 
Unija bi morala okrepiti partnerstva ter 
spodbujati dialog o politikah in skupne 
odzive na izzive svetovnega pomena. 
Njeno delovanje bi moralo podpirati vse 
vidike interesov in vrednot Unije, vključno 
z ohranjanjem miru, preprečevanjem 
konfliktov, krepitvijo mednarodne varnosti, 
bojem proti temeljnim vzrokom za 
nedovoljene migracije in pomočjo 
prebivalstvu, državam in regijam, ki se 
spopadajo z naravnimi nesrečami ali 
nesrečami, ki jih povzroči človek, podporo 
kakovostnemu izobraževanju, trgovinski 
politiki, gospodarski diplomaciji in 
gospodarskemu sodelovanju, spodbujanjem 
digitalnih rešitev in tehnologij ter 
spodbujanjem mednarodne razsežnosti 
politik Unije. Za spodbujanje svojih 
interesov bi morala Unija upoštevati in 
spodbujati načela spoštovanja visokih 
socialnih in okoljskih standardov, pravne 
države, mednarodnega prava in človekovih 
pravic.

_________________ _________________

59 „Skupna vizija, enotno ukrepanje: 
močnejša Evropa. Globalna strategija za 
zunanjo in varnostno politiko Evropske 
unije“, junij 2016.

59 „Skupna vizija, enotno ukrepanje: 
močnejša Evropa. Globalna strategija za 
zunanjo in varnostno politiko Evropske 
unije“, junij 2016.

Or. el

Predlog spremembe 36
Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Novo Evropsko soglasje o razvoju 
(v nadaljnjem besedilu: soglasje)60, ki je 
bilo podpisano 7. junija 2017, določa okvir 
za skupen pristop k razvojnemu 
sodelovanju Unije in njenih držav članic za 
izvajanje Agende 2030 in akcijske agende 
iz Adis Abebe. V središču politike 
razvojnega sodelovanja so izkoreninjenje 
revščine, boj proti diskriminaciji in 
neenakostim, načelo, da se nihče ne prezre, 
in krepitev odpornosti.

(9) Novo Evropsko soglasje o razvoju 
(v nadaljnjem besedilu: soglasje)60, ki je 
bilo podpisano 7. junija 2017, določa okvir 
za skupen pristop k razvojnemu 
sodelovanju Unije in njenih držav članic za 
izvajanje Agende 2030 in akcijske agende 
iz Adis Abebe. V središču politike 
razvojnega sodelovanja so izkoreninjenje 
revščine, boj proti diskriminaciji in 
neenakostim, zagotavljanje dostopa do 
kakovostnega izobraževanja, načelo, da se 
nihče ne prezre, in krepitev odpornosti.

_________________ _________________

60 „Novo evropsko soglasje o razvoju: ,naš 
svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost‘“, 
skupna izjava Sveta in predstavnikov vlad 
držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, 
Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije, z dne 8. junija 2017.

60 „Novo evropsko soglasje o razvoju: ,naš 
svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost‘“, 
skupna izjava Sveta in predstavnikov vlad 
držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, 
Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije, z dne 8. junija 2017.

Or. el

Predlog spremembe 37
Julie Ward, Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, Eider Gardiazabal 
Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Kultura, vključno z medkulturnim 
dialogom, ima ključno vlogo v zunanjih 
odnosih in razvojnih politikah, zlasti za 
preprečevanje konfliktov in njihovo 
reševanje, vzpostavljanje miru ter 
opolnomočenje lokalnega prebivalstva.
Zato je potrebna ambiciozna in trdna 
kulturna strategija, vključno s kulturno 
diplomacijo, da bi dosegli novo evropsko 
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soglasje o razvoju.

Or. en

Predlog spremembe 38
Julie Ward, Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, Eider Gardiazabal 
Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V skladu s cilji trajnostnega razvoja 
naj bi ta uredba prispevala k okrepljenemu 
spremljanju in poročanju s poudarkom na 
rezultatih, ki vključujejo izložke, izide in 
učinke v partnerskih državah, ki prejemajo 
zunanjo finančno pomoč Unije. Zlasti se, 
kot je bilo dogovorjeno v soglasju, 
pričakuje, da se bo iz ukrepov na podlagi te 
uredbe prispevalo 20 % uradne razvojne 
pomoči, financirane v skladu s to uredbo, 
za socialno vključevanje in človekov 
razvoj, vključno z enakostjo spolov ter 
opolnomočenjem žensk.

(13) V skladu s cilji trajnostnega razvoja 
naj bi ta uredba prispevala k okrepljenemu 
spremljanju in poročanju s poudarkom na 
rezultatih, ki vključujejo izložke, izide in 
učinke v partnerskih državah, ki prejemajo 
zunanjo finančno pomoč Unije. Zlasti se, 
kot je bilo dogovorjeno v soglasju, 
pričakuje, da se bo iz ukrepov na podlagi te 
uredbe prispevalo 20 % uradne razvojne 
pomoči, financirane v skladu s to uredbo, 
za socialno vključevanje in človekov 
razvoj, vključno z enakostjo spolov v 
izobraževanju, kulturi in športu ter 
opolnomočenjem žensk, mladih in otrok, 
da bi dosegli trajnostni razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 39
Santiago Fisas Ayxelà, Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V skladu s cilji trajnostnega razvoja 
naj bi ta uredba prispevala k okrepljenemu 
spremljanju in poročanju s poudarkom na 
rezultatih, ki vključujejo izložke, izide in 
učinke v partnerskih državah, ki prejemajo 
zunanjo finančno pomoč Unije. Zlasti se, 

(13) V skladu s cilji trajnostnega razvoja 
naj bi ta uredba prispevala k okrepljenemu 
spremljanju in poročanju s poudarkom na 
rezultatih, ki vključujejo izložke, izide in 
učinke v partnerskih državah, ki prejemajo 
zunanjo finančno pomoč Unije. Zlasti se, 
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kot je bilo dogovorjeno v soglasju, 
pričakuje, da se bo iz ukrepov na podlagi te 
uredbe prispevalo 20 % uradne razvojne 
pomoči, financirane v skladu s to uredbo, 
za socialno vključevanje in človekov 
razvoj, vključno z enakostjo spolov ter 
opolnomočenjem žensk.

kot je bilo dogovorjeno v soglasju, 
pričakuje, da se bo iz ukrepov na podlagi te 
uredbe prispevalo 20 % uradne razvojne 
pomoči, financirane v skladu s to uredbo, 
za socialno vključevanje in človekov 
razvoj, vključno z izobraževanjem, 
kulturo, mladimi in športom, enakostjo 
spolov ter opolnomočenjem žensk in otrok.

Or. en

Predlog spremembe 40
María Teresa Giménez Barbat, Jill Evans, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V skladu s cilji trajnostnega razvoja 
naj bi ta uredba prispevala k okrepljenemu 
spremljanju in poročanju s poudarkom na 
rezultatih, ki vključujejo izložke, izide in 
učinke v partnerskih državah, ki prejemajo 
zunanjo finančno pomoč Unije. Zlasti se, 
kot je bilo dogovorjeno v soglasju, 
pričakuje, da se bo iz ukrepov na podlagi te 
uredbe prispevalo 20 % uradne razvojne 
pomoči, financirane v skladu s to uredbo, 
za socialno vključevanje in človekov 
razvoj, vključno z enakostjo spolov ter 
opolnomočenjem žensk.

(13) V skladu s cilji trajnostnega razvoja 
naj bi ta uredba prispevala k okrepljenemu 
spremljanju in poročanju s poudarkom na 
rezultatih, ki vključujejo izložke, izide in 
učinke v partnerskih državah, ki prejemajo 
zunanjo finančno pomoč Unije. Zlasti se, 
kot je bilo dogovorjeno v soglasju, 
pričakuje, da se bo iz ukrepov na podlagi te 
uredbe prispevalo 20 % uradne razvojne 
pomoči, financirane v skladu s to uredbo, 
za socialno vključevanje in človekov 
razvoj, vključno z izobraževanjem in 
kulturo, enakostjo spolov ter 
opolnomočenjem žensk in otrok.

Or. en

Predlog spremembe 41
Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V skladu s cilji trajnostnega razvoja (13) V skladu s cilji trajnostnega razvoja 
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naj bi ta uredba prispevala k okrepljenemu 
spremljanju in poročanju s poudarkom na 
rezultatih, ki vključujejo izložke, izide in 
učinke v partnerskih državah, ki prejemajo 
zunanjo finančno pomoč Unije. Zlasti se,
kot je bilo dogovorjeno v soglasju, 
pričakuje, da se bo iz ukrepov na podlagi te 
uredbe prispevalo 20 % uradne razvojne 
pomoči, financirane v skladu s to uredbo, 
za socialno vključevanje in človekov 
razvoj, vključno z enakostjo spolov ter 
opolnomočenjem žensk.

naj bi ta uredba prispevala k okrepljenemu 
spremljanju in poročanju s poudarkom na 
rezultatih, ki vključujejo izložke, izide in 
učinke v partnerskih državah, ki prejemajo 
zunanjo finančno pomoč Unije. Zlasti se, 
kot je bilo dogovorjeno v soglasju, 
pričakuje, da se bo iz ukrepov na podlagi te 
uredbe prispevalo 20 % uradne razvojne 
pomoči, financirane v skladu s to uredbo, 
za socialno vključevanje, izobraževanje in 
kulturo ter človekov razvoj, vključno z 
enakostjo spolov ter opolnomočenjem 
žensk.

Or. el

Predlog spremembe 42
Julie Ward, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ta uredba bi morala odražati 
dejstvo, da se je na strateške prioritete 
treba osredotočiti tako geografsko 
(evropsko sosedstvo in Afrika ter države, 
ki so ranljive in potrebujejo največ 
pomoči) kot tudi tematsko (varnost, 
migracije, podnebne spremembe in
človekove pravice).

(17) Ta uredba bi morala odražati 
dejstvo, da se je na strateške prioritete 
treba osredotočiti tako geografsko 
(evropsko sosedstvo in Afrika ter države, 
ki so ranljive in potrebujejo največ 
pomoči) kot tudi tematsko (varnost, 
migracije, podnebne spremembe, enakost 
spolov, enake možnosti, vključitev mladih, 
izobraževanje, kultura in kulturna 
dediščina, državljanstvo in dejavno 
sodelovanje, dobro upravljanje ter
človekove pravice).

Or. en

Predlog spremembe 43
Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17



PE630.573v01-00 22/75 AM\1169406SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ta uredba bi morala odražati 
dejstvo, da se je na strateške prioritete 
treba osredotočiti tako geografsko 
(evropsko sosedstvo in Afrika ter države, 
ki so ranljive in potrebujejo največ 
pomoči) kot tudi tematsko (varnost, 
migracije, podnebne spremembe in 
človekove pravice).

(17) Ta uredba bi morala odražati 
dejstvo, da se je na strateške prioritete 
treba osredotočiti tako geografsko 
(evropsko sosedstvo in Afrika ter države, 
ki so ranljive in potrebujejo največ 
pomoči) kot tudi tematsko (varnost, 
migracije, podnebne spremembe, 
izobraževanje, kultura in človekove 
pravice).

Or. el

Predlog spremembe 44
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ta uredba bi morala odražati 
dejstvo, da se je na strateške prioritete 
treba osredotočiti tako geografsko 
(evropsko sosedstvo in Afrika ter države, 
ki so ranljive in potrebujejo največ 
pomoči) kot tudi tematsko (varnost, 
migracije, podnebne spremembe in
človekove pravice).

(17) Ta uredba bi morala odražati 
dejstvo, da se je na strateške prioritete 
treba osredotočiti tako geografsko 
(evropsko sosedstvo in Afrika ter države, 
ki so ranljive in potrebujejo največ 
pomoči) kot tudi tematsko (varnost, 
migracije, podnebne spremembe, 
izobraževanje in kultura ter človekove 
pravice).

Or. en

Predlog spremembe 45
Julie Ward, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Evropska sosedska politika, kakor 
je bila revidirana leta 201562, si prizadeva 
za stabilizacijo sosednjih držav in krepitev 

(19) Evropska sosedska politika, kakor 
je bila revidirana leta 201562, si prizadeva 
za stabilizacijo sosednjih držav in krepitev 
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odpornosti, zlasti s spodbujanjem 
gospodarskega razvoja, kot glavnih 
političnih prednostnih nalog Unije. Da bi 
se dosegli cilji revidirane evropske 
sosedske politike, se ta osredotoča na štiri 
prednostna področja: dobro upravljanje, 
demokracija, pravna država in človekove 
pravice, s posebnim poudarkom na 
nadaljnjem povezovanju s civilno družbo;
gospodarski razvoj; varnost; migracije in 
mobilnost, vključno z odpravljanjem 
temeljnih vzrokov za nedovoljene 
migracije in prisilno razseljevanje. 
Razlikovanje in večja vzajemna 
odgovornost sta zaščitni znak evropske 
sosedske politike, ob upoštevanju različnih 
stopenj sodelovanja ter interesov vsake 
posamezne države glede značilnosti in 
poudarka njenega partnerstva z Unijo.

odpornosti, zlasti s spodbujanjem 
gospodarskega razvoja, kot glavnih 
političnih prednostnih nalog Unije. Da bi 
se dosegli cilji revidirane evropske 
sosedske politike, se ta osredotoča na štiri 
prednostna področja: dobro upravljanje, 
demokracija, pravna država in človekove 
pravice, s posebnim poudarkom na 
nadaljnjem povezovanju s civilno družbo 
in spodbujanju medosebnih stikov;
trajnostni gospodarski razvoj; varnost; 
migracije in mobilnost, vključno z 
odpravljanjem temeljnih vzrokov za 
razseljevanje prebivalstva in prisilno 
razseljevanje. Razlikovanje in večja 
vzajemna odgovornost sta zaščitni znak 
evropske sosedske politike, ob upoštevanju 
različnih stopenj sodelovanja ter interesov 
vsake posamezne države glede značilnosti 
in poudarka njenega partnerstva z Unijo.

_________________ _________________

62 Skupno sporočilo Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z naslovom „Pregled evropske 
sosedske politike“ z dne 18. novembra 
2015.

62 Skupno sporočilo Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z naslovom „Pregled evropske 
sosedske politike“ z dne 18. novembra 
2015.

Or. en

Predlog spremembe 46
María Teresa Giménez Barbat, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Jill Evans

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Evropska sosedska politika, kakor 
je bila revidirana leta 201562, si prizadeva 
za stabilizacijo sosednjih držav in krepitev 
odpornosti, zlasti s spodbujanjem 
gospodarskega razvoja, kot glavnih 
političnih prednostnih nalog Unije. Da bi 
se dosegli cilji revidirane evropske 
sosedske politike, se ta osredotoča na štiri 

(19) Evropska sosedska politika, kakor 
je bila revidirana leta 201562, si prizadeva 
za stabilizacijo sosednjih držav in krepitev 
odpornosti, zlasti s spodbujanjem 
gospodarskega razvoja, kot glavnih 
političnih prednostnih nalog Unije. Da bi
se dosegli cilji revidirane evropske 
sosedske politike, se ta osredotoča na štiri 
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prednostna področja: dobro upravljanje, 
demokracija, pravna država in človekove 
pravice, s posebnim poudarkom na 
nadaljnjem povezovanju s civilno družbo; 
gospodarski razvoj; varnost; migracije in 
mobilnost, vključno z odpravljanjem 
temeljnih vzrokov za nedovoljene 
migracije in prisilno razseljevanje. 
Razlikovanje in večja vzajemna 
odgovornost sta zaščitni znak evropske 
sosedske politike, ob upoštevanju različnih 
stopenj sodelovanja ter interesov vsake 
posamezne države glede značilnosti in 
poudarka njenega partnerstva z Unijo.

prednostna področja: dobro upravljanje, 
demokracija, pravna država in človekove 
pravice, s posebnim poudarkom na 
nadaljnjem povezovanju s civilno družbo, 
spodbujanju izobraževanja in 
usposabljanja; gospodarski in socialni
razvoj; varnost; migracije in mobilnost, 
vključno z odpravljanjem temeljnih 
vzrokov za nedovoljene migracije in 
prisilno razseljevanje, tudi z 
izobraževanjem in kulturnim 
sodelovanjem. Razlikovanje in večja 
vzajemna odgovornost sta zaščitni znak 
evropske sosedske politike, ob upoštevanju 
različnih stopenj sodelovanja ter interesov 
vsake posamezne države glede značilnosti 
in poudarka njenega partnerstva z Unijo.

_________________ _________________

62 Skupno sporočilo Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z naslovom „Pregled evropske 
sosedske politike“ z dne 18. novembra 
2015.

62 Skupno sporočilo Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z naslovom „Pregled evropske 
sosedske politike“ z dne 18. novembra 
2015.

Or. en

Predlog spremembe 47
Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Evropska sosedska politika, kakor 
je bila revidirana leta 201562, si prizadeva 
za stabilizacijo sosednjih držav in krepitev 
odpornosti, zlasti s spodbujanjem 
gospodarskega razvoja, kot glavnih 
političnih prednostnih nalog Unije. Da bi 
se dosegli cilji revidirane evropske 
sosedske politike, se ta osredotoča na štiri 
prednostna področja: dobro upravljanje, 
demokracija, pravna država in človekove 
pravice, s posebnim poudarkom na 

(19) Evropska sosedska politika, kakor 
je bila revidirana leta 201562, si prizadeva 
za stabilizacijo sosednjih držav in krepitev 
odpornosti, zlasti s spodbujanjem 
gospodarskega razvoja, kot glavnih 
političnih prednostnih nalog Unije. Da bi 
se dosegli cilji revidirane evropske 
sosedske politike, se ta osredotoča na štiri 
prednostna področja: dobro upravljanje, 
demokracija, pravna država in človekove 
pravice, s posebnim poudarkom na 
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nadaljnjem povezovanju s civilno družbo; 
gospodarski razvoj; varnost; migracije in 
mobilnost, vključno z odpravljanjem 
temeljnih vzrokov za nedovoljene 
migracije in prisilno razseljevanje.
Razlikovanje in večja vzajemna 
odgovornost sta zaščitni znak evropske 
sosedske politike, ob upoštevanju različnih 
stopenj sodelovanja ter interesov vsake 
posamezne države glede značilnosti in 
poudarka njenega partnerstva z Unijo.

nadaljnjem povezovanju s civilno družbo; 
kakovostno izobraževanje in pridobivanje 
spretnosti; gospodarski razvoj; varnost; 
migracije in mobilnost, vključno z 
odpravljanjem temeljnih vzrokov za 
nedovoljene migracije in prisilno 
razseljevanje. Razlikovanje in večja 
vzajemna odgovornost sta zaščitni znak 
evropske sosedske politike, ob upoštevanju 
različnih stopenj sodelovanja ter interesov 
vsake posamezne države glede značilnosti 
in poudarka njenega partnerstva z Unijo.

_________________ _________________

62 Skupno sporočilo Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z naslovom „Pregled evropske 
sosedske politike“ z dne 18. novembra 
2015.

62 Skupno sporočilo Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z naslovom „Pregled evropske 
sosedske politike“ z dne 18. novembra 
2015.

Or. el

Predlog spremembe 48
Julie Ward, Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, Eider Gardiazabal 
Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ta uredba bi morala podpirati 
vzpostavitev posodobljenega 
pridružitvenega sporazuma z državami iz 
skupine afriških, karibskih in pacifiških 
držav (v nadaljnjem besedilu: AKP) ter EU 
in njenim partnerjem iz AKP omogočati 
nadaljnji razvoj močnega zavezništva na 
področju ključnih globalnih izzivov. 
Natančneje, ta uredba bi morala podpirati 
nadaljevanje vzpostavljenega sodelovanja 
med Unijo in Afriško unijo, v skladu s 
skupno strategijo Afrike in EU, ter graditi 
na prihodnjem sporazumu med EU in AKP 
po letu 2020, tudi prek kontinentalnega 
pristopa do Afrike.

(20) Ta uredba bi morala podpirati 
vzpostavitev posodobljenega 
pridružitvenega sporazuma z državami iz 
skupine afriških, karibskih in pacifiških 
držav (v nadaljnjem besedilu: AKP) ter EU 
in njenim partnerjem iz AKP omogočati 
nadaljnji razvoj močnega zavezništva na 
področju ključnih globalnih izzivov. 
Natančneje, ta uredba bi morala podpirati 
nadaljevanje vzpostavljenega sodelovanja 
med Unijo in Afriško unijo, v skladu s 
skupno strategijo Afrike in EU, vključno s 
sodelovanjem Afrike in EU za 
spodbujanje pravic otrok ter 
opolnomočenje mladih v Evropi in Afriki,
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ter graditi na prihodnjem sporazumu med 
EU in AKP po letu 2020, tudi prek 
kontinentalnega pristopa do Afrike.

Or. en

Predlog spremembe 49
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Sredstva iz te uredbe bi bilo treba 
uporabiti za financiranje ukrepov v okviru 
mednarodne razsežnosti programov 
Erasmus, ki bi se morali izvajati v skladu 
z uredbo Erasmus68.

črtano

_________________

68 COM(2018) 367 final – Predlog uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi programa „Erasmus“: 
program Unije za izobraževanje, 
usposabljanje, mlade in šport ter o 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013.

Or. fr

Predlog spremembe 50
Julie Ward, Petra Kammerevert

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Sredstva iz te uredbe bi bilo treba 
uporabiti za financiranje ukrepov v okviru 
mednarodne razsežnosti programov 
Erasmus, ki bi se morali izvajati v skladu z 
uredbo Erasmus68.

(22) Sredstva iz te uredbe bi bilo treba 
uporabiti za financiranje ukrepov v okviru 
mednarodne razsežnosti programov 
Erasmus, v zvezi z učno mobilnostjo v 
tretje države, iz njih ali med njimi, 
sodelovanjem med organizacijami in 
institucijami ter političnim dialogom, pa 
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tudi razvojem politik s tretjimi državami,
ki bi se morali izvajati v skladu z uredbo 
Erasmus68.

_________________ _________________

68 COM(2018) 367 final – Predlog uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi programa „Erasmus“: program 
Unije za izobraževanje, usposabljanje, 
mlade in šport ter o razveljavitvi Uredbe 
(EU) št. 1288/2013.

68 COM(2018) 367 final – Predlog uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi programa „Erasmus“: program 
Unije za izobraževanje, usposabljanje, 
mlade in šport ter o razveljavitvi Uredbe 
(EU) št. 1288/2013.

Or. en

Predlog spremembe 51
Silvia Costa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Sredstva iz te uredbe bi bilo treba
uporabiti za financiranje ukrepov v okviru 
mednarodne razsežnosti programov 
Erasmus, ki bi se morali izvajati v skladu z 
uredbo Erasmus68.

(22) Sredstva iz te uredbe bi bilo treba 
uporabiti za financiranje ukrepov v okviru 
mednarodne razsežnosti programov
Erasmus in Ustvarjalna Evropa, ki bi se 
morali izvajati v skladu z uredbo Erasmus 
in uredbo o Ustvarjalni Evropi68.

_________________ _________________

68 COM(2018) 367 final – Predlog uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi programa „Erasmus“: program 
Unije za izobraževanje, usposabljanje, 
mlade in šport ter o razveljavitvi Uredbe 
(EU) št. 1288/2013.

68 COM(2018) 367 final – Predlog uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi programa „Erasmus“: program 
Unije za izobraževanje, usposabljanje, 
mlade in šport ter o razveljavitvi Uredbe 
(EU) št. 1288/2013. COM(2018)0366 –
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna 
Evropa (2021–2027) in razveljavitvi 
Uredbe (EU) št. 1295/2013.

Or. en

Predlog spremembe 52
María Teresa Giménez Barbat, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Jill Evans
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Sredstva iz te uredbe bi bilo treba 
uporabiti tudi za financiranje ukrepov v 
okviru mednarodne razsežnosti programa 
Ustvarjalna Evropa, ki bi se morali 
izvajati v skladu z uredbo o tem 
programu.

Or. en

Predlog spremembe 53
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Medtem ko bi se morale 
demokracija in človekove pravice, 
vključno z enakostjo spolov ter 
opolnomočenjem žensk, odražati v 
celotnem obdobju izvajanja te uredbe, pa 
bi morale imeti pomoč Unije v okviru 
tematskih programov za človekove pravice 
in demokracijo ter organizacije civilne 
družbe posebno dopolnilno in dodatno 
vlogo zaradi svojega globalnega značaja 
in neodvisnosti ukrepanja od soglasja vlad 
in javnih organov zadevnih tretjih držav.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Gre za suverene države. Zelo nespoštljivo bi bilo, če bi se ukrepalo brez njihovega soglasja. 
EU ne sme biti pokroviteljska.

Predlog spremembe 54
Julie Ward, Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, Eider Gardiazabal 
Rubial, Sylvie Guillaume
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Medtem ko bi se morale 
demokracija in človekove pravice, 
vključno z enakostjo spolov ter 
opolnomočenjem žensk, odražati v 
celotnem obdobju izvajanja te uredbe, pa bi 
morale imeti pomoč Unije v okviru 
tematskih programov za človekove pravice 
in demokracijo ter organizacije civilne 
družbe posebno dopolnilno in dodatno 
vlogo zaradi svojega globalnega značaja in 
neodvisnosti ukrepanja od soglasja vlad in 
javnih organov zadevnih tretjih držav.

(25) Medtem ko bi se morale 
demokracija in človekove pravice, 
vključno z enakostjo spolov ter 
opolnomočenjem žensk in mladih, odražati 
v celotnem obdobju izvajanja te uredbe, pa 
bi morale imeti pomoč Unije v okviru 
tematskih programov za človekove pravice 
in demokracijo ter organizacije civilne
družbe posebno dopolnilno in dodatno 
vlogo zaradi svojega globalnega značaja in 
neodvisnosti ukrepanja od soglasja vlad in 
javnih organov zadevnih tretjih držav.

Or. en

Predlog spremembe 55
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Organizacije civilne družbe bi 
morale zajemati širok nabor akterjev z 
različnimi vlogami in pooblastili, ki 
vključujejo vse nedržavne, neprofitne 
strukture, so nepristranske in nenasilne ter 
v okviru katerih se ljudje združujejo, da bi 
sledili skupnim ciljem in idealom, ki so 
lahko politični, kulturni, družbeni ali 
ekonomski. Delujejo na lokalnih, pa tudi 
na nacionalnih, regionalnih in mednarodnih 
ravneh ter vključujejo formalne in 
neformalne organizacije v mestih in na 
podeželju.

(26) Organizacije civilne družbe bi 
morale zajemati širok nabor akterjev z 
različnimi vlogami in pooblastili, ki 
vključujejo vse nedržavne, neprofitne 
strukture, so nepristranske in ne 
uporabljajo nasilja ter v okviru katerih se 
ljudje združujejo, da bi sledili skupnim 
ciljem in idealom, ki so lahko politični, 
kulturni, družbeni ali ekonomski. Delujejo 
na lokalnih, pa tudi na nacionalnih, 
regionalnih in mednarodnih ravneh ter 
vključujejo formalne in neformalne 
organizacije v mestih in na podeželju.

Or. fr
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Obrazložitev

Pridevnik „nenasilne“ označuje poseben način delovanja in razmišljanja o političnem 
ukrepanju in ne samo to, da se ne uporablja nasilja. Zato se nam je zdelo primerneje napisati 
„ne uporabljajo nasilja“.

Predlog spremembe 56
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Glede na pomen obravnavanja 
izobraževanja in kulture v skladu z 
agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 in 
strategijo EU za mednarodne kulturne 
odnose bi morala ta uredba zaradi vloge 
EU kot globalnega akterja prispevati k 
zagotavljanju vključujočega in 
enakopravnega izobraževanja, 
spodbujanju priložnosti za vseživljenjsko 
učenje za vse in krepitvi mednarodnih 
kulturnih odnosov.

Or. en

Predlog spremembe 57
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Bistvenega pomena je, da se 
dodatno okrepi sodelovanje na področju 
migracij s partnerskimi državami, s čimer
bi se izkoristile dobro upravljane in 
zakonite migracije ter učinkovito 
obravnavale nedovoljene migracije. 
Tovrstno sodelovanje bi moralo prispevati 
k zagotavljanju dostopa do mednarodne 
zaščite, odpravi temeljnih vzrokov 
nedovoljenih migracij, krepitvi upravljanja 

(29) Bistvenega pomena je, da se 
dodatno okrepi sodelovanje na področju 
migracij s partnerskimi državami, da bi se 
izkoristile dobro upravljane in zakonite 
migracije, učinkovito obravnavale 
nedovoljene migracije ter da bi se borili 
proti begu človeškega in intelektualnega 
kapitala iz teh držav partneric. Tovrstno 
sodelovanje bi moralo prispevati k 
spodbujanju ljudi k temu, da verjamejo, 
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meja in prizadevanjem v boju proti 
nedovoljenim migracijam, trgovini z 
ljudmi in tihotapljenju migrantov ter delu 
na področju vračanja, ponovnega sprejema 
in reintegracije, če je to ustrezno, na 
podlagi vzajemne odgovornosti ter polnega 
spoštovanja zavez glede humanitarne 
pomoči in človekovih pravic. Zato bi 
moralo biti učinkovito sodelovanje tretjih 
držav z Unijo na tem področju sestavni del 
splošnih načel te uredbe. Med migracijsko 
politiko in politiko razvojnega sodelovanja 
je pomembna večja skladnost, da se 
zagotovi, da razvojna pomoč partnerskim 
državam pomaga učinkoviteje upravljati 
migracije. Ta uredba bi morala prispevati k 
usklajenemu, celostnemu in 
strukturiranemu pristopu do migracij ter 
omogočati čim večje sinergije in 
zagotavljati potreben vzvod.

da lahko v svoji domovini veliko dosežejo, 
pa tudi k boju proti prepričanju, da jim bo 
Evropa nujno nudila nekaj boljšega, 
odpravi temeljnih vzrokov za nedovoljene 
migracije, krepitvi upravljanja meja in 
prizadevanjem v boju proti nedovoljenim 
migracijam, trgovini z ljudmi in 
tihotapljenju migrantov ter delu na 
področju vračanja, ponovnega sprejema in 
reintegracije, če je to ustrezno, na podlagi 
vzajemne odgovornosti ter polnega 
spoštovanja zavez glede humanitarne 
pomoči in človekovih pravic. Zato bi 
moralo biti učinkovito sodelovanje tretjih 
držav z Unijo na tem področju sestavni del 
splošnih načel te uredbe. Med migracijsko 
politiko in politiko razvojnega sodelovanja 
je pomembna večja skladnost, da se 
zagotovi, da razvojna pomoč partnerskim 
državam pomaga učinkoviteje upravljati 
migracije. Ta uredba bi morala prispevati k 
usklajenemu, celostnemu in 
strukturiranemu pristopu do migracij ter 
omogočati čim večje sinergije in 
zagotavljati potreben vzvod.

Or. fr

Predlog spremembe 58
Julie Ward, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Bistvenega pomena je, da se 
dodatno okrepi sodelovanje na področju 
migracij s partnerskimi državami, s čimer 
bi se izkoristile dobro upravljane in 
zakonite migracije ter učinkovito 
obravnavale nedovoljene migracije. 
Tovrstno sodelovanje bi moralo prispevati 
k zagotavljanju dostopa do mednarodne 
zaščite, odpravi temeljnih vzrokov 
nedovoljenih migracij, krepitvi upravljanja 
meja in prizadevanjem v boju proti 

(29) Bistvenega pomena je, da se 
dodatno okrepi sodelovanje na področju 
migracij s partnerskimi državami, s čimer 
bi se izkoristile dobro upravljane in 
zakonite migracije ter učinkovito 
obravnavale nedovoljene migracije. 
Tovrstno sodelovanje bi moralo prispevati 
k zagotavljanju dostopa do mednarodne 
zaščite, odpravi temeljnih vzrokov 
razseljevanja prebivalcev, tudi prek 
sodelovanja na področjih kulture in 
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nedovoljenim migracijam, trgovini z 
ljudmi in tihotapljenju migrantov ter delu 
na področju vračanja, ponovnega sprejema 
in reintegracije, če je to ustrezno, na 
podlagi vzajemne odgovornosti ter polnega 
spoštovanja zavez glede humanitarne 
pomoči in človekovih pravic. Zato bi 
moralo biti učinkovito sodelovanje tretjih 
držav z Unijo na tem področju sestavni del 
splošnih načel te uredbe. Med migracijsko 
politiko in politiko razvojnega sodelovanja 
je pomembna večja skladnost, da se 
zagotovi, da razvojna pomoč partnerskim 
državam pomaga učinkoviteje upravljati 
migracije. Ta uredba bi morala prispevati k 
usklajenemu, celostnemu in 
strukturiranemu pristopu do migracij ter 
omogočati čim večje sinergije in 
zagotavljati potreben vzvod.

izobraževanja, krepitvi upravljanja meja in 
prizadevanjem v boju proti nedovoljenim 
migracijam, trgovini z ljudmi in 
tihotapljenju migrantov, delu na področju 
varnega vračanja, ponovnega sprejema in 
reintegracije, če je to ustrezno, na podlagi 
vzajemne odgovornosti ter polnega 
spoštovanja zavez glede humanitarne 
pomoči in človekovih pravic. Zato bi 
moralo biti učinkovito sodelovanje tretjih 
držav z Unijo na tem področju sestavni del 
splošnih načel te uredbe. Med migracijsko 
politiko in politiko razvojnega sodelovanja 
je pomembna večja skladnost, da se 
zagotovi, da razvojna pomoč partnerskim 
državam pomaga učinkoviteje upravljati 
migracije, brez poseganja v osrednje cilje 
politik glede razvoja in sodelovanja. Ta 
uredba bi morala prispevati k usklajenemu, 
celostnemu in strukturiranemu pristopu do 
migracij ter omogočati čim večje sinergije.

Or. en

Predlog spremembe 59
Julie Ward, Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, Eider Gardiazabal 
Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) V skladu z evropskimi temeljnimi 
vrednotami je bistveno tudi, da se EFSD+ 
uporabi za izboljšanje dostopa do 
izobraževanja za vse otroke na območjih 
humanitarnih nujnih razmer, pa tudi za 
podporo vzpostavitvi izobraževalnih 
koridorjev, da bi zagotovili, da se spoštuje 
pravica do izobraževanja za otroke v 
primerih prisilne razselitve in migracij.

Or. en
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Predlog spremembe 60
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ta uredba bi morala Uniji 
omogočiti, da se odzove na izzive in 
priložnosti, povezane z migracijami, ter 
hkrati dopolnjevati migracijsko politiko 
Unije. V ta namen in brez poseganja v 
nepredvidene okoliščine naj bi se 10 % 
finančnih sredstev namenilo odpravljanju 
temeljnih vzrokov nedovoljenih migracij in 
prisilnega razseljevanja ter podpiranju 
upravljanja in vodenja migracij, vključno z 
zaščito pravic beguncev in migrantov v 
okviru ciljev te uredbe.

(30) Ta uredba bi morala Uniji 
omogočiti, da se odzove na izzive in 
potrebe, povezane z migracijami, ter hkrati 
dopolnjevati migracijsko politiko Unije. V 
ta namen in brez poseganja v nepredvidene 
okoliščine naj bi se 10 % finančnih 
sredstev namenilo odpravljanju temeljnih 
vzrokov nedovoljenih migracij in 
prisilnega razseljevanja ter podpiranju 
upravljanja in vodenja migracij, zlasti z 
obveščanjem oseb, ki bi se lahko izselile, o 
tveganjih, povezanih s tem, njihovih 
slabih obetih za uspeh v Evropi in 
priložnostih, ki obstajajo v njihovi državi, 
pa tudi o njihovi dolžnosti, da prispevajo k 
njenemu razvoju.

Or. fr

Obrazložitev

Če mora Evropska unija ukrepati na področju kulture in izobraževanja, mora to v prvi vrsti 
storiti tako, da se bori proti napačni predstavi, da je Evropa raj in vsem, ki niso Evropejci, 
nujno nekaj nudi.

Predlog spremembe 61
Julie Ward, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Namen EFSD+ bi morala biti 
podpora naložbam za prispevanje k 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja s 
spodbujanjem trajnostnega in 
vključujočega gospodarskega in 
družbenega razvoja ter socialno-
ekonomske odpornosti v partnerskih 

(34) Namen EFSD+ bi morala biti 
podpora naložbam za prispevanje k 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja s 
spodbujanjem trajnostnega in 
vključujočega gospodarskega, kulturnega
in družbenega razvoja ter socialno-
ekonomske odpornosti v partnerskih 
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državah, s posebnim poudarkom na 
izkoreninjenju revščine, trajnostni in 
vključujoči rasti, ustvarjanju dostojnih 
delovnih mest, gospodarskih priložnostih, 
spretnostih in podjetništvu, socialno-
ekonomskih sektorjih ter mikro, malih in 
srednjih podjetjih ter odpravljanju 
posebnih socialno-ekonomskih temeljnih 
vzrokov za nedovoljene migracije, v 
skladu z ustreznimi okvirnimi 
programskimi dokumenti. Posebna 
pozornost bi se morala nameniti državam, 
ki so bile opredeljene kot države v 
nestabilnih razmerah ali konfliktih, 
najmanj razvitim državam in močno 
zadolženim revnim državam.

državah, s posebnim poudarkom na 
izkoreninjenju revščine, trajnostni in 
vključujoči rasti, ustvarjanju dostojnih 
delovnih mest, gospodarskih priložnostih, 
prenosljivih spretnostih in podjetništvu, 
vključno s socialnim podjetništvom,
socialno-ekonomskih sektorjih ter mikro-, 
malih in srednjih podjetjih, zlasti v 
okoljskem sektorju, in krožnem 
gospodarstvu ter odpravljanju posebnih 
socialno-ekonomskih temeljnih vzrokov za 
razselitev prebivalstva, v skladu z 
ustreznimi okvirnimi programskimi 
dokumenti. Posebna pozornost bi se morala 
nameniti državam, ki so bile opredeljene 
kot države v nestabilnih razmerah ali 
konfliktih, najmanj razvitim državam in 
močno zadolženim revnim državam.

Or. en

Predlog spremembe 62
Silvia Costa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Namen EFSD+ bi morala biti 
podpora naložbam za prispevanje k 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja s 
spodbujanjem trajnostnega in 
vključujočega gospodarskega in 
družbenega razvoja ter socialno-
ekonomske odpornosti v partnerskih 
državah, s posebnim poudarkom na 
izkoreninjenju revščine, trajnostni in 
vključujoči rasti, ustvarjanju dostojnih 
delovnih mest, gospodarskih priložnostih, 
spretnostih in podjetništvu, socialno-
ekonomskih sektorjih ter mikro, malih in 
srednjih podjetjih ter odpravljanju 
posebnih socialno-ekonomskih temeljnih 
vzrokov za nedovoljene migracije, v skladu 
z ustreznimi okvirnimi programskimi 
dokumenti. Posebna pozornost bi se morala 

(34) Namen EFSD+ bi morala biti 
podpora naložbam za prispevanje k 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja s 
spodbujanjem trajnostnega in 
vključujočega gospodarskega in 
družbenega razvoja ter socialno-
ekonomske odpornosti v partnerskih 
državah, s posebnim poudarkom na 
izkoreninjenju revščine, med drugim 
izobrazbene revščine, na trajnostni in 
vključujoči rasti, širokem dostopu do 
kulture ter kakovostnega izobraževanja in 
usposabljanja, ustvarjanju dostojnih 
delovnih mest, gospodarskih priložnostih, 
spretnostih in podjetništvu, socialno-
ekonomskih sektorjih ter mikro-, malih in 
srednjih podjetjih ter odpravljanju 
posebnih socialno-ekonomskih temeljnih 
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nameniti državam, ki so bile opredeljene 
kot države v nestabilnih razmerah ali 
konfliktih, najmanj razvitim državam in 
močno zadolženim revnim državam.

vzrokov za nedovoljene migracije, v skladu 
z ustreznimi okvirnimi programskimi 
dokumenti. Posebna pozornost bi se morala 
nameniti državam, ki so bile opredeljene 
kot države v nestabilnih razmerah ali 
konfliktih, najmanj razvitim državam in 
močno zadolženim revnim državam.

Or. it

Predlog spremembe 63
Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Namen EFSD+ bi morala biti 
podpora naložbam za prispevanje k 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja s 
spodbujanjem trajnostnega in 
vključujočega gospodarskega in 
družbenega razvoja ter socialno-
ekonomske odpornosti v partnerskih 
državah, s posebnim poudarkom na 
izkoreninjenju revščine, trajnostni in 
vključujoči rasti, ustvarjanju dostojnih 
delovnih mest, gospodarskih priložnostih, 
spretnostih in podjetništvu, socialno-
ekonomskih sektorjih ter mikro, malih in 
srednjih podjetjih ter odpravljanju 
posebnih socialno-ekonomskih temeljnih 
vzrokov za nedovoljene migracije, v skladu 
z ustreznimi okvirnimi programskimi 
dokumenti. Posebna pozornost bi se morala 
nameniti državam, ki so bile opredeljene 
kot države v nestabilnih razmerah ali 
konfliktih, najmanj razvitim državam in 
močno zadolženim revnim državam.

(34) Namen EFSD+ bi morala biti 
podpora naložbam za prispevanje k 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja s 
spodbujanjem trajnostnega in 
vključujočega gospodarskega in 
družbenega razvoja, podpiranjem 
sodobnih izobraževalnih sistemov, 
krepitvijo kulturnih struktur ter 
spodbujanjem socialno-ekonomske 
odpornosti v partnerskih državah, s 
posebnim poudarkom na izkoreninjenju 
revščine, trajnostni in vključujoči rasti, 
ustvarjanju dostojnih delovnih mest, 
gospodarskih priložnostih, spretnostih in 
podjetništvu, socialno-ekonomskih 
sektorjih ter mikro, malih in srednjih 
podjetjih ter odpravljanju posebnih 
socialno-ekonomskih temeljnih vzrokov za 
nedovoljene migracije, v skladu z 
ustreznimi okvirnimi programskimi 
dokumenti. Posebna pozornost bi se morala 
nameniti državam, ki so bile opredeljene 
kot države v nestabilnih razmerah ali 
konfliktih, najmanj razvitim državam in 
močno zadolženim revnim državam.

Or. el
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Predlog spremembe 64
María Teresa Giménez Barbat, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Jill Evans

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Namen EFSD+ bi morala biti 
podpora naložbam za prispevanje k 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja s 
spodbujanjem trajnostnega in 
vključujočega gospodarskega in 
družbenega razvoja ter socialno-
ekonomske odpornosti v partnerskih 
državah, s posebnim poudarkom na 
izkoreninjenju revščine, trajnostni in 
vključujoči rasti, ustvarjanju dostojnih 
delovnih mest, gospodarskih priložnostih, 
spretnostih in podjetništvu, socialno-
ekonomskih sektorjih ter mikro, malih in 
srednjih podjetjih ter odpravljanju 
posebnih socialno-ekonomskih temeljnih 
vzrokov za nedovoljene migracije, v skladu 
z ustreznimi okvirnimi programskimi 
dokumenti. Posebna pozornost bi se morala 
nameniti državam, ki so bile opredeljene 
kot države v nestabilnih razmerah ali 
konfliktih, najmanj razvitim državam in 
močno zadolženim revnim državam.

(34) Namen EFSD+ bi morala biti 
podpora naložbam za prispevanje k 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja s 
spodbujanjem trajnostnega in 
vključujočega gospodarskega in 
družbenega razvoja ter socialno-
ekonomske odpornosti v partnerskih 
državah, s posebnim poudarkom na 
izkoreninjenju revščine, spodbujanju 
vključujočega in enakopravnega 
kakovostnega izobraževanja, trajnostni in 
vključujoči rasti, ustvarjanju dostojnih 
delovnih mest, gospodarskih priložnostih, 
spretnostih in podjetništvu, socialno-
ekonomskih sektorjih ter mikro, malih in 
srednjih podjetjih ter odpravljanju 
posebnih socialno-ekonomskih temeljnih 
vzrokov za nedovoljene migracije, v skladu 
z ustreznimi okvirnimi programskimi 
dokumenti. Posebna pozornost bi se morala 
nameniti državam, ki so bile opredeljene 
kot države v nestabilnih razmerah ali 
konfliktih, najmanj razvitim državam in 
močno zadolženim revnim državam.

Or. en

Predlog spremembe 65
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Mednarodno razsežnost programa 
Erasmus plus bi bilo treba okrepiti z 
namenom povečanja priložnosti za 
mobilnost in sodelovanje posameznikov in 
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organizacij iz manj razvitih držav sveta, 
da bi podprli gradnjo zmogljivosti v tretjih 
državah, razvoj spretnosti, medosebne 
izmenjave, pri tem pa zagotovili več 
priložnosti za sodelovanje in mobilnost z 
razvitimi državami in državami v vzponu.

Or. en

Predlog spremembe 66
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41a) V skladu s sklepi iz izjave iz Sofije 
z dne 17. maja 2018 bi morala ta uredba 
prispevati k izboljšanju sprave in dobrih 
sosedskih odnosov na Zahodnem Balkanu 
s spodbujanjem poglobljenih povezav med 
civilnimi družbami na Zahodnem 
Balkanu in z olajšanjem stalnega 
kulturnega dialoga med njimi.

Or. en

Predlog spremembe 67
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41b) Ta uredba bi morala odražati 
potrebo po osredotočenju na Zahodni 
Balkan kot prednostno regijo v Evropi, saj 
so vse države te regije države kandidatke, 
ali pa se pričakuje, da bodo dobile ta 
status. Ta uredba bi morala podpirati 
proces pristopa držav kandidatk in 
spodbujati reforme v državah potencialnih 
kandidatkah, saj je pristop k EU edini 
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način za zagotovitev trajne varnosti in 
stabilnosti v regiji.

Or. en

Predlog spremembe 68
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj te uredbe je podpirati in 
spodbujati vrednote in interese Unije po 
vsem svetu, da bi se uresničevali cilji in 
načela zunanjega delovanja Unije iz člena 
3(5) ter členov 8 in 21 Pogodbe o Evropski 
uniji.

1. Splošni cilj te uredbe je podpirati in 
spodbujati interese Unije po vsem svetu, da 
bi se uresničevali cilji in načela zunanjega 
delovanja Unije iz člena 3(5) ter členov 8 
in 21 Pogodbe o Evropski uniji.

Or. fr

Predlog spremembe 69
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podpirati in pospeševati dialog in 
sodelovanje s tretjimi državami in regijami 
v sosedstvu, podsaharski Afriki, Aziji in 
Pacifiku ter v Ameriki in na Karibih;

(a) podpirati in pospeševati dialog in 
sodelovanje z državami kandidatkami, 
državami potencialnimi kandidatkami,
tretjimi državami in regijami v sosedstvu, 
podsaharski Afriki, Aziji in Pacifiku ter v 
Ameriki in na Karibih;

Or. en

Predlog spremembe 70
Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

Predlog uredbe
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Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) na svetovni ravni utrjevati in 
podpirati demokracijo, pravno državo in 
človekove pravice, podpirati organizacije 
civilne družbe, nadaljnjo stabilnost in mir 
ter obravnavati druge svetovne izzive, 
vključno z migracijami in mobilnostjo;

(b) na svetovni ravni utrjevati in 
podpirati demokracijo, pravno državo in 
človekove pravice, si prizadevati za 
povečanje kakovosti izobraževanja in ga 
narediti dostopnega za vse, podpirati 
organizacije civilne družbe, nadaljnjo 
stabilnost in mir ter obravnavati druge 
svetovne izzive, vključno z migracijami in 
mobilnostjo;

Or. el

Predlog spremembe 71
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans, Isabella Adinolfi

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) spodbujati kakovostno in 
vključujoče izobraževanje ter mednarodne 
kulturne odnose kot glavne dejavnike pri 
doseganju ciljev razvoja in mednarodnega 
sodelovanja, saj zmanjšujejo neenakosti 
in revščino, ljudem omogočajo, da živijo 
bolj zdravo in trajnostno, ter spodbujajo 
strpnost in znanje za izgradnjo 
miroljubnejše družbe;

Or. en

Predlog spremembe 72
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Zahodni Balkan
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Or. en

Predlog spremembe 73
Julie Ward, Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, Eider Gardiazabal 
Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prispevanje h krepitvi odpornosti 
držav, družb, skupnosti in posameznikov 
ter povezovanje humanitarne pomoči in 
razvojnega ukrepanja;

(b) prispevanje h krepitvi odpornosti 
držav, družb, skupnosti, civilne družbe in 
posameznikov ter povezovanje 
humanitarne pomoči in razvojnega 
ukrepanja;

Or. en

Predlog spremembe 74
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri izvajanju te uredbe se 
zagotovijo skladnost, sinergije in 
dopolnjevanje z drugimi področji 
zunanjega delovanja Unije, drugimi 
relevantnimi politikami in programi Unije 
ter skladnost politike za razvoj.

1. Pri izvajanju te uredbe se 
zagotovijo skladnost, sinergije in 
dopolnjevanje z drugimi področji 
zunanjega delovanja Unije, drugimi 
relevantnimi politikami in programi Unije 
ter skladnost politike za razvoj, zagotovi pa 
se tudi neposeganje v razvojne politike 
držav članic.

Or. fr

Obrazložitev

Nekatere države članice imajo močne kulturne vezi z državami, ki potrebujejo razvojno 
pomoč, in jim zato – v nekaterih primerih že vrsto let – zagotavljajo razvojno pomoč. Če bi 
Evropska unija posegala v te politike, bi lahko nekatere države prikrajšala za pomembno 
razvojno izkušnjo in škodovala tem kulturnim vezem.
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Predlog spremembe 75
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka a – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vsaj 7 000 milijonov EUR za 
Zahodni Balkan,

Or. en

Predlog spremembe 76
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka a – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vsaj 32 000 milijonov EUR za 
podsaharsko Afriko,

– vsaj 25 000 milijonov EUR za 
podsaharsko Afriko,

Or. en

Predlog spremembe 77
Santiago Fisas Ayxelà, Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za spodbujanje mednarodne 
razsežnosti izobraževanja in kulture se 
okvirni znesek, ki ustreza vsaj 15 % 
finančnih sredstev iz odstavka 1, nameni 
ukrepom na področju sodelovanja in 
političnega dialoga o kulturi, 
izobraževanju, mladih in športu s tretjimi 
državami.

Or. en
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Predlog spremembe 78
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za spodbujanje mednarodne 
razsežnosti izobraževanja in kulture se 
okvirni znesek, ki ustreza vsaj 15 % 
finančnih sredstev iz odstavka 1, nameni 
ukrepom na področju sodelovanja in 
političnega dialoga o kulturi in 
izobraževanju s tretjimi državami.

Or. en

Predlog spremembe 79
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da bi se upoštevala načela 
človekovih pravic, da bi se imetniki pravic 
podprli pri uveljavljanju pravic, pri čemer 
velja osrednja pozornost revnejšim in bolj 
ranljivim skupinam, ter da bi se partnerske 
države podprle pri uresničevanju njihovih 
mednarodnih zavez na področju 
človekovih pravic, se uporabi pristop, ki 
temelji na pravicah in obsega človekove 
pravice, bodisi državljanske, politične ali 
ekonomske, socialne in kulturne. Ta 
uredba spodbuja enakost spolov in 
opolnomočenje žensk.

2. Da bi se upoštevala načela 
človekovih pravic, da bi se imetniki pravic 
podprli pri uveljavljanju pravic, pri čemer 
velja osrednja pozornost revnejšim in bolj 
ranljivim skupinam, ter da bi se partnerske 
države podprle pri uresničevanju njihovih 
mednarodnih zavez na področju 
človekovih pravic, se uporabi pristop, ki 
temelji na spoštovanju človekovih pravic, 
navedenih v Splošni 
deklaraciji človekovih pravic, ki jo je 
generalna skupščina OZN sprejela 10. 
decembra 1948.

Or. fr

Predlog spremembe 80
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Santiago Fisas Ayxelà, Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da bi se upoštevala načela 
človekovih pravic, da bi se imetniki pravic 
podprli pri uveljavljanju pravic, pri čemer 
velja osrednja pozornost revnejšim in bolj 
ranljivim skupinam, ter da bi se partnerske 
države podprle pri uresničevanju njihovih 
mednarodnih zavez na področju 
človekovih pravic, se uporabi pristop, ki 
temelji na pravicah in obsega človekove 
pravice, bodisi državljanske, politične ali 
ekonomske, socialne in kulturne. Ta uredba 
spodbuja enakost spolov in opolnomočenje 
žensk.

2. Da bi se upoštevala načela 
človekovih pravic, da bi se imetniki pravic 
podprli pri uveljavljanju pravic, pri čemer 
velja osrednja pozornost revnejšim in bolj 
ranljivim skupinam, ter da bi se partnerske 
države podprle pri uresničevanju njihovih 
mednarodnih zavez na področju 
človekovih pravic, se uporabi pristop, ki 
temelji na pravicah in obsega človekove 
pravice, bodisi državljanske, politične ali 
ekonomske, socialne in kulturne. Unija 
podpira zlasti izobraževanje in šport kot 
orodje za spodbujanje razvoja, prispevanje 
k izkoreninjenju revščine ter 
vzpostavljanje miru, socialne vključenosti 
in aktivnega državljanstva, ter 
zagotavljanje dostopa do kulture. Ta 
uredba spodbuja enakost spolov in 
opolnomočenje žensk in otrok.

Or. en

Predlog spremembe 81
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans, Isabella Adinolfi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da bi se upoštevala načela 
človekovih pravic, da bi se imetniki pravic 
podprli pri uveljavljanju pravic, pri čemer 
velja osrednja pozornost revnejšim in bolj 
ranljivim skupinam, ter da bi se partnerske 
države podprle pri uresničevanju njihovih 
mednarodnih zavez na področju 
človekovih pravic, se uporabi pristop, ki 
temelji na pravicah in obsega človekove 
pravice, bodisi državljanske, politične ali 

2. Da bi se upoštevala načela 
človekovih pravic, da bi se imetniki pravic 
podprli pri uveljavljanju pravic, pri čemer 
velja osrednja pozornost revnejšim in bolj 
ranljivim skupinam, ter da bi se partnerske 
države podprle pri uresničevanju njihovih 
mednarodnih zavez na področju 
človekovih pravic, se uporabi pristop, ki 
temelji na pravicah in obsega človekove 
pravice, bodisi državljanske, politične ali 
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ekonomske, socialne in kulturne. Ta uredba 
spodbuja enakost spolov in opolnomočenje 
žensk.

ekonomske, socialne in kulturne. Unija 
podpira zlasti izobraževanje kot orodje za 
spodbujanje razvoja, prispevanje k 
izkoreninjenju revščine ter vzpostavljanje 
miru, socialne vključenosti in aktivnega 
državljanstva, ter zagotavljanje dostopa do 
kulture. Ta uredba spodbuja enakost 
spolov in opolnomočenje žensk in otrok.

Or. en

Predlog spremembe 82
Julie Ward, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da bi se upoštevala načela 
človekovih pravic, da bi se imetniki pravic 
podprli pri uveljavljanju pravic, pri čemer 
velja osrednja pozornost revnejšim in bolj 
ranljivim skupinam, ter da bi se partnerske
države podprle pri uresničevanju njihovih 
mednarodnih zavez na področju 
človekovih pravic, se uporabi pristop, ki 
temelji na pravicah in obsega človekove 
pravice, bodisi državljanske, politične ali 
ekonomske, socialne in kulturne. Ta uredba 
spodbuja enakost spolov in opolnomočenje 
žensk.

2. Da bi se upoštevala načela 
človekovih pravic, da bi se imetniki pravic 
podprli pri uveljavljanju pravic, pri čemer 
velja osrednja pozornost revnejšim, 
najranljivejšim in marginaliziranim 
skupinam, vključno z manjšinami,
domorodnimi prebivalci, ženskami in 
mladimi, ter da bi se partnerske države 
podprle pri uresničevanju njihovih 
mednarodnih zavez na področju 
človekovih pravic, se uporabi pristop, ki 
temelji na pravicah in obsega človekove 
pravice, bodisi državljanske, politične ali 
ekonomske, socialne in kulturne. Ta uredba 
spodbuja enakost spolov in opolnomočenje 
žensk, mladih in otrok.

Or. en

Predlog spremembe 83
Julie Ward, María Teresa Giménez Barbat, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal 
Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Da bi se učinek uredbe na 
prebivalstvo, zlasti najranljivejše skupine, 
kar najbolj povečal, bi morala Unija 
podpirati ne le institucionalno 
sodelovanje, ampak tudi lokalne pobude, 
medosebne stike in organizacije civilne 
družbe.

Or. en

Predlog spremembe 84
Julie Ward, Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, Eider Gardiazabal 
Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Unija po potrebi podpira izvajanje 
dvostranskega, regionalnega in 
večstranskega sodelovanja in dialoga, 
partnerskih sporazumov in tristranskega 
sodelovanja.

Unija po potrebi podpira izvajanje 
dvostranskega, regionalnega in 
večstranskega sodelovanja in dialoga, 
partnerskih sporazumov in tristranskega 
sodelovanja, tudi prej strukturiranega 
dialoga med institucijami in civilno 
družbo ter vzajemnega učenja med civilno 
družbo iz različnih držav in regij.

Or. en

Predlog spremembe 85
Julie Ward, Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, Eider Gardiazabal 
Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kjer je primerno, sodelovanje med Unijo in 
državami članicami na eni strani ter 
partnerskimi državami na drugi strani 
temelji na načelih učinkovitosti razvoja in 

Kjer je primerno, sodelovanje med Unijo in 
državami članicami na eni strani ter 
partnerskimi državami na drugi strani 
temelji na načelih učinkovitosti razvoja in 
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spodbuja ta načela, in sicer: odgovornost 
partnerskih držav za prednostne naloge 
razvoja, osredotočenost na rezultate, 
vključujoča razvojna partnerstva, 
preglednost in vzajemna odgovornost. 
Unija spodbuja učinkovito in uspešno 
mobilizacijo ter uporabo sredstev.

spodbuja ta načela, in sicer: odgovornost 
partnerskih držav za prednostne naloge 
razvoja, osredotočenost na rezultate, 
vključujoča razvojna partnerstva, 
preglednost in vzajemna odgovornost in 
spoštovanje. Unija spodbuja učinkovito in 
uspešno mobilizacijo ter uporabo sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 86
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Programi in ukrepi v okviru te 
uredbe upoštevajo podnebne spremembe,
varstvo okolja in enakost spolov ter 
obravnavajo medsebojne povezave med 
cilji trajnostnega razvoja ter tako 
spodbujajo celostne ukrepe, ki lahko 
ustvarijo dodatne koristi in na dosleden 
način izpolnijo več ciljev. Ti programi in 
ukrepi temeljijo na analizi tveganj in 
ranljivosti, vključujejo vidik odpornosti in 
konfliktov. Njihovo vodilno načelo je, da 
nihče ni prezrt.

6. Programi in ukrepi v okviru te 
uredbe upoštevajo podnebne spremembe in
varstvo okolja ter obravnavajo medsebojne 
povezave med cilji trajnostnega razvoja ter 
tako spodbujajo celostne ukrepe, ki lahko 
ustvarijo dodatne koristi in na dosleden 
način izpolnijo več ciljev. Ti programi in 
ukrepi temeljijo na analizi tveganj in 
ranljivosti, vključujejo vidik odpornosti in 
konfliktov. Njihovo vodilno načelo je, da 
nihče ni prezrt.

Or. fr

Obrazložitev

Odnosi med spoloma se zelo razlikujejo od ene kulture do druge. Zato ni primerno, da se tem 
ljudem vsili zahodni pogled na odnose med spoloma, tudi če bi menili, da so odnosi med 
spoloma na zahodu bolj pravični.

Predlog spremembe 87
Julie Ward, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Programi in ukrepi v okviru te 
uredbe upoštevajo podnebne spremembe, 
varstvo okolja in enakost spolov ter 
obravnavajo medsebojne povezave med 
cilji trajnostnega razvoja ter tako 
spodbujajo celostne ukrepe, ki lahko 
ustvarijo dodatne koristi in na dosleden 
način izpolnijo več ciljev. Ti programi in 
ukrepi temeljijo na analizi tveganj in 
ranljivosti, vključujejo vidik odpornosti in
konfliktov. Njihovo vodilno načelo je, da 
nihče ni prezrt.

6. Programi in ukrepi v okviru te 
uredbe upoštevajo podnebne spremembe, 
varstvo okolja in enakost spolov ter 
obravnavajo medsebojne povezave med 
cilji trajnostnega razvoja ter tako 
spodbujajo celostne ukrepe, ki lahko 
ustvarijo dodatne koristi in na dosleden 
način izpolnijo več ciljev. Ti programi in 
ukrepi temeljijo na analizi tveganj in 
ranljivosti, vključno z razumevanjem 
različnih oblik diskriminacije, večkratno 
diskriminacijo in njihovim učinkom na 
specifične skupine, vključno z ženskami in 
mladimi, vključujejo odporen preventiven 
pristop in vidik konfliktov. Njihovo 
vodilno načelo je, da nihče ni prezrt.

Or. en

Predlog spremembe 88
Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis)

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Programi in ukrepi v okviru te 
uredbe upoštevajo podnebne spremembe, 
varstvo okolja in enakost spolov ter 
obravnavajo medsebojne povezave med 
cilji trajnostnega razvoja ter tako 
spodbujajo celostne ukrepe, ki lahko 
ustvarijo dodatne koristi in na dosleden 
način izpolnijo več ciljev. Ti programi in 
ukrepi temeljijo na analizi tveganj in 
ranljivosti, vključujejo vidik odpornosti in 
konfliktov. Njihovo vodilno načelo je, da 
nihče ni prezrt.

6. Programi in ukrepi v okviru te 
uredbe upoštevajo podnebne spremembe, 
varstvo okolja, izobraževanje in kulturo in 
enakost spolov ter obravnavajo 
medsebojne povezave med cilji 
trajnostnega razvoja ter tako spodbujajo 
celostne ukrepe, ki lahko ustvarijo dodatne 
koristi in na dosleden način izpolnijo več 
ciljev. Ti programi in ukrepi temeljijo na 
analizi tveganj in ranljivosti, vključujejo 
vidik odpornosti in konfliktov. Njihovo 
vodilno načelo je, da nihče ni prezrt.

Or. el

Predlog spremembe 89
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María Teresa Giménez Barbat, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Jill Evans, 
Isabella Adinolfi

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Programi in ukrepi v okviru te 
uredbe upoštevajo podnebne spremembe, 
varstvo okolja in enakost spolov ter 
obravnavajo medsebojne povezave med 
cilji trajnostnega razvoja ter tako 
spodbujajo celostne ukrepe, ki lahko 
ustvarijo dodatne koristi in na dosleden 
način izpolnijo več ciljev. Ti programi in 
ukrepi temeljijo na analizi tveganj in 
ranljivosti, vključujejo vidik odpornosti in 
konfliktov. Njihovo vodilno načelo je, da 
nihče ni prezrt.

6. Programi in ukrepi v okviru te 
uredbe upoštevajo podnebne spremembe, 
varstvo okolja, izobraževanje in kulturo in 
enakost spolov ter obravnavajo 
medsebojne povezave med cilji 
trajnostnega razvoja ter tako spodbujajo 
celostne ukrepe, ki lahko ustvarijo dodatne 
koristi in na dosleden način izpolnijo več 
ciljev. Ti programi in ukrepi temeljijo na 
analizi tveganj in ranljivosti, vključujejo 
vidik odpornosti in konfliktov. Njihovo 
vodilno načelo je, da nihče ni prezrt.

Or. en

Predlog spremembe 90
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. S partnerji se skuša doseči bolj 
usklajen, celosten in strukturiran pristop k 
vprašanju migracij, učinkovitost tega 
pristopa pa se redno ocenjuje.

7. S partnerji se skuša doseči bolj 
usklajen, celosten in strukturiran pristop k 
vprašanju izseljevanja iz partnerskih 
držav, učinkovitost tega pristopa pa se 
redno ocenjuje.

Or. fr

Predlog spremembe 91
Julie Ward, Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, Eider Gardiazabal 
Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. S partnerji se skuša doseči bolj 
usklajen, celosten in strukturiran pristop k 
vprašanju migracij, učinkovitost tega 
pristopa pa se redno ocenjuje.

7. Brez poseganja v druge cilje 
zunanjega delovanja EU se skuša s 
partnerji doseči bolj usklajen, celosten in 
strukturiran pristop k vprašanju migracij, 
učinkovitost tega pristopa pa se redno 
ocenjuje.

Or. en

Predlog spremembe 92
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu s členom 41(2) Pogodbe o 
Evropski uniji se financiranje Unije na 
podlagi te uredbe ne uporablja za 
financiranje nabave orožja ali streliva 
oziroma operacij vojaškega ali obrambnega 
pomena.

1. V skladu s členom 41(2) Pogodbe o 
Evropski uniji se financiranje Unije na 
podlagi te uredbe ne uporablja za 
financiranje nabave orožja ali streliva 
oziroma operacij vojaškega ali obrambnega 
pomena, niti za financiranje združenj, ki 
nasilno ali nenasilno pozivajo k revoluciji 
ali odstavitvi vlade.

Or. fr

Predlog spremembe 93
Silvia Costa

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da bi prispevala k trajnostnemu 
razvoju, za katerega so potrebne stabilne, 
miroljubne in vključujoče družbe, se lahko 
pomoč Unije iz te Uredbe v izjemnih 
okoliščinah iz odstavka 4 lahko uporabi v 
okviru širše reforme varnostnega sektorja 
ali za krepitev zmogljivosti vojaških 

2. Da bi prispevala k trajnostnemu 
razvoju, za katerega so potrebne stabilne, 
kulturno ozaveščene miroljubne in 
vključujoče družbe, se lahko pomoč Unije 
iz te uredbe v izjemnih okoliščinah iz 
odstavka 4 uporabi v okviru širše reforme 
varnostnega sektorja ali za krepitev 
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akterjev v partnerskih državah, in sicer za 
zagotavljanje razvojnih dejavnosti in 
varnosti za razvojne dejavnosti.

zmogljivosti vojaških akterjev v 
partnerskih državah, in sicer za 
zagotavljanje razvojnih dejavnosti in 
varnosti za razvojne dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 94
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) tematski programi za človekove 
pravice in demokracijo ter civilno družbo 
iz člena 4(3)(a) in (b) zagotavljajo pomoč 
neodvisno od soglasja vlad in drugih 
javnih organov zadevnih tretjih držav. Ti 
tematski programi podpirajo predvsem 
organizacije civilne družbe.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 95
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ta uredba prispeva k ukrepom, 
vzpostavljenim z Uredbo (EU) .../... 
(Erasmus). Ta uredba bo osnova za 
enoten programski dokument za sedem 
let, ki bo vključeval sredstva iz Uredbe 
(EU) .../... (IPA III). Za uporabo teh 
sredstev se uporablja Uredba (EU) .../... 
(Erasmus).

črtano

Or. fr



AM\1169406SL.docx 51/75 PE630.573v01-00

SL

Predlog spremembe 96
Silvia Costa

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ta uredba prispeva k ukrepom, 
vzpostavljenim z Uredbo (EU) .../... 
(Erasmus). Ta uredba bo osnova za enoten 
programski dokument za sedem let, ki bo 
vključeval sredstva iz Uredbe (EU) .../... 
(IPA III). Za uporabo teh sredstev se 
uporablja Uredba (EU) .../... (Erasmus).

7. Ta uredba prispeva k ukrepom, 
vzpostavljenim z Uredbo (EU) .../... 
(Erasmus) in Uredbo (EU) .../... 
(Ustvarjalna Evropa). Na njuni podlagi se 
pripravi enoten programski dokument za 
sedem let, ki bo vključeval sredstva iz 
Uredbe (EU) .../... (IPA III). Za uporabo 
teh sredstev se uporablja Uredba (EU) .../... 
(Erasmus) in Uredba (EU) .../... 
(Ustvarjalna Evropa).

Or. en

Predlog spremembe 97
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Ta uredba prispeva k ukrepom, 
vzpostavljenim z Uredbo (EU) .../... 
(Erasmus). Ta uredba bo osnova za enoten 
programski dokument za sedem let, ki bo 
vključeval sredstva iz Uredbe (EU) .../... 
(IPA III). Za uporabo teh sredstev se 
uporablja Uredba (EU) .../... (Erasmus).

7. Ta uredba finančno prispeva k 
ukrepom, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 
.../... (Erasmus). Na njeni podlagi se 
pripravi enoten programski dokument za 
sedem let, ki bo vključeval sredstva iz 
Uredbe (EU) .../... (IPA III). Za uporabo 
teh sredstev se uporablja Uredba (EU) .../... 
(Erasmus), pri čemer se zagotovi skladnost 
s to uredbo in z Uredbo (EU) .../... (IPA 
III).

Or. en

Predlog spremembe 98
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans
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Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Uredba finančna prispeva k 
ukrepom, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 
.../... (Ustvarjalna Evropa). Na njeni 
podlagi se pripravi enoten programski 
dokument za sedem let, ki bo vključeval 
sredstva iz Uredbe (EU) .../... (IPA III). Za 
uporabo teh sredstev se uporablja Uredba 
(EU) .../... (Ustvarjalna Evropa), pri 
čemer se zagotovi skladnost s to uredbo in 
z Uredbo (EU) .../... (IPA III).

Or. en

Predlog spremembe 99
Julie Ward, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) potrebe partnerske države, pri 
čemer se uporabijo kazalniki, kot so 
število prebivalcev in stopnja razvoja;

(a) potrebe partnerske države, 
določene na podlagi posebnih meril in 
poglobljene analize, ob upoštevanju 
števila prebivalcev, revščine, neenakosti, 
človekovega razvoja, ekonomske in 
okoljske ranljivosti, človekovih pravic, 
demokracije in možnosti za delovanje 
civilne družbe, enakosti spolov ter 
odpornosti države in družbe;

Or. en

Predlog spremembe 100
Silvia Costa

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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6a. Vlogo javno-zasebnih partnerstev v 
okviru te uredbe je treba natančneje 
preučiti, zlasti v zvezi s kulturnim 
sodelovanjem na svetovni ravni in javno 
diplomacijo.

Or. en

Predlog spremembe 101
Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) nepovratna sredstva za Urad 
visokega komisarja ZN za človekove 
pravice, kakor tudi za svetovno študijsko 
mrežo, Evropski meduniverzitetni center za 
človekove pravice in demokratizacijo, ki 
izvaja evropski magistrski študij na 
področju človekovih pravic in 
demokratizacije, ter z njim povezano 
mrežo univerz, ki izvajajo podiplomske 
študijske programe na področju človekovih 
pravic, vključno s štipendijami študentom 
in zagovornikom človekovih pravic iz 
tretjih držav.

(c) nepovratna sredstva za Urad 
visokega komisarja OZN za človekove 
pravice, kakor tudi za svetovno študijsko 
mrežo, Evropski meduniverzitetni center za 
človekove pravice in demokratizacijo, ki 
izvaja evropski magistrski študij na 
področju človekovih pravic in 
demokratizacije, ter z njim povezano 
mrežo univerz, ki izvajajo podiplomske 
študijske programe na področju človekovih 
pravic, vključno s priložnostmi za 
mobilnost in štipendije za študente, 
raziskovalce, učitelje in zagovornike
človekovih pravic iz tretjih držav.

Or. en

Predlog spremembe 102
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države kandidatke

Or. en
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Predlog spremembe 103
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Potencialne države kandidatke

Or. en

Predlog spremembe 104
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vse zaloge in materiali, ki se 
financirajo na podlagi te uredbe, imajo 
lahko poreklo iz katere koli države.

3. Vse zaloge in materiali, ki se 
financirajo na podlagi te uredbe, morajo 
imeti, kolikor je to mogoče, poreklo iz 
partnerske države ali države članice.

Or. fr

Predlog spremembe 105
Julie Ward, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen EFSD+ kot celovitega finančnega 
svežnja, ki zagotavljanja zmogljivost 
financiranja na podlagi načinov izvrševanja 
iz člena 23(1)(a), (e), (f) in (g), je podpora 
naložbam in izboljšanje dostopa do 
financiranja za spodbujanje trajnostnega in 
vključujočega gospodarskega in 
družbenega razvoja ter socialno-
ekonomske odpornosti v partnerskih 

Namen EFSD+ kot celovitega finančnega 
svežnja, ki zagotavljanja zmogljivost 
financiranja na podlagi načinov izvrševanja 
iz člena 23(1)(a), (e), (f) in (g), je podpora 
naložbam in izboljšanje dostopa do 
financiranja za spodbujanje trajnostnega in 
vključujočega gospodarskega, kulturnega
in družbenega razvoja ter socialno-
ekonomske odpornosti v partnerskih 
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državah, s posebnim poudarkom na 
izkoreninjenju revščine, trajnostni in 
vključujoči rasti, ustvarjanju dostojnih 
delovnih mest, gospodarskih priložnostih, 
spretnostih in podjetništvu, socialno-
ekonomskih sektorjih ter mikro, malih in 
srednjih podjetij ter odpravljanju posebnih 
socialno-ekonomskih temeljnih vzrokov za 
nedovoljene migracije, v skladu z 
ustreznimi okvirnimi programskimi 
dokumenti. Posebna pozornost se nameni 
državam, ki so bile opredeljene kot države 
v nestabilnih razmerah ali konfliktih, 
najmanj razvitim državam in močno 
zadolženim revnim državam.

državah, s posebnim poudarkom na 
izkoreninjenju revščine, trajnostni in 
vključujoči rasti, ustvarjanju dostojnih 
delovnih mest, gospodarskih priložnostih, 
prečnih spretnostih in podjetništvu, 
socialno-ekonomskih sektorjih ter mikro-, 
malih in srednjih podjetjih, vključno s 
socialnimi podjetji, ter odpravljanju 
posebnih socialno-ekonomskih temeljnih 
vzrokov za razseljevanje prebivalstva, v 
skladu z ustreznimi okvirnimi 
programskimi dokumenti. Posebna 
pozornost se nameni državam, ki so bile 
opredeljene kot države v nestabilnih 
razmerah ali konfliktih, najmanj razvitim 
državam in močno zadolženim revnim 
državam.

Or. en

Predlog spremembe 106
Julie Ward, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Napredek glede pričakovanih rezultatov bi 
bilo treba spremljati na podlagi jasnih, 
preglednih, in če je ustrezno, merljivih 
kazalnikov. Zaradi olajšanja pravočasnega 
poročanja je število kazalnikov omejeno.

Napredek glede pričakovanih rezultatov bi 
bilo treba spremljati na podlagi jasnih, 
preglednih in, če je ustrezno, merljivih 
kazalnikov. V skladu s cilji trajnostnega 
razvoja se kazalniki razčlenijo vsaj po 
spolu in starosti. Zaradi olajšanja 
pravočasnega poročanja je število 
kazalnikov omejeno.

Or. en

Predlog spremembe 107
Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) krepitev varstva človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin;

(b) krepitev varstva človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin ter vloge 
izobraževanja pri širjenju vrednot 
svobode, strpnosti in nediskriminacije;

Or. en

Predlog spremembe 108
María Teresa Giménez Barbat, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) krepitev varstva človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin;

(b) krepitev varstva človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin ter vloge 
izobraževanja za učenje o strpnosti in 
nediskriminaciji;

Or. en

Predlog spremembe 109
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans, Isabella Adinolfi, Bogdan 
Andrzej Zdrojewski

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) spodbujanje vloge kulture za 
krepitev medsebojnega razumevanja 
znotraj družb, spodbujanje vzpostavljanja 
miru in boj proti radikalizaciji.

Or. en

Predlog spremembe 110
Dominique Bilde
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Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spodbujanje boja proti vsem 
oblikam diskriminacije in načela enakosti, 
zlasti enakosti spolov, ter pravic 
pripadnikov manjšin;

(c) spodbujanje boja proti vsem 
oblikam diskriminacije, načela enakosti ter 
pravic pripadnikov manjšin;

Or. fr

Predlog spremembe 111
Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spodbujanje boja proti vsem 
oblikam diskriminacije in načela enakosti, 
zlasti enakosti spolov, ter pravic 
pripadnikov manjšin;

(c) spodbujanje boja proti vsem 
oblikam diskriminacije in načela enakosti, 
zlasti enakosti spolov, v skladu s 
Konvencijo OZN o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk in izbirnimi protokoli 
k tej konvenciji, pravic pripadnikov 
manjšin iz Deklaracije OZN o pravicah 
oseb, ki pripadajo narodnim ali etničnim, 
verskim in jezikovnim manjšinam, pravic 
domorodnih ljudstev iz Deklaracije OZN o 
pravicah domorodnih ljudstev ter pravic 
lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih 
in interspolnih (LGBTI) oseb, vključno z 
ukrepi za dekriminalizacijo 
homoseksualnosti, boj proti nasilju in 
pregonu na podlagi homo- in transfobije 
ter spodbujanje svobode zbiranja, 
združevanja in izražanja za osebe LGBTI;

Or. en

Predlog spremembe 112
Silvia Costa

Predlog uredbe
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Priloga II – del A – točka 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) spodbujanje kulture, kulturne 
dediščine ter ustvarjalnega in 
umetniškega izražanja kot stalnih gonil 
osebnega, družbenega in gospodarskega 
razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 113
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) spodbujanje sodelovanja in
partnerstev med institucijami in sektorji s 
področja kulture in ustvarjalnosti;

Or. en

Predlog spremembe 114
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 1 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) krepitev gospodarske, družbene in 
zunanje razsežnosti sodelovanja na 
evropski ravni za razvoj in spodbujanje 
evropske kulturne raznolikosti in evropske 
kulturne dediščine ter krepitev 
konkurenčnosti evropskih kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev in krepitev
mednarodnih kulturnih povezav;

Or. en
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Predlog spremembe 115
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 1 – točka d d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dd) spodbujanje in podpiranje tega, da 
ustanove držav članic za izobraževanje in 
usposabljanje priznajo diplome in učna 
obdobja državljanov tretjih držav v tujini;

Or. en

Predlog spremembe 116
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) izboljšanje pluralizma, 
neodvisnosti in profesionalnosti 
svobodnih in neodvisnih medijev;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 117
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) spodbujanje in podpiranje 
mobilnosti strokovnjakov iz kulturnega in 
ustvarjalnega sektorja, umetnikov, 
raziskovalcev, učiteljev, prostovoljcev, 
študentov ter zaposlenih v kulturnih, 
izobraževalnih in športnih ustanovah;
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Or. en

Predlog spremembe 118
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) podpiranje udejstvovanja in 
aktivnega sodelovanja mladih in 
partnerstev med mladinskimi 
organizacijami;

Or. en

Predlog spremembe 119
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Izkoreninjenje revščine v vseh 
njenih razsežnostih, boj proti diskriminaciji 
in neenakostim ter skrb za to, da nihče ne 
bo prezrt;

(a) Izkoreninjenje revščine v vseh 
njenih razsežnostih, vključno z 
izobrazbeno revščino, boj proti 
diskriminaciji in neenakostim ter skrb za 
to, da nihče ne bo prezrt;

Or. it

Predlog spremembe 120
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans, Isabella Adinolfi, Bogdan 
Andrzej Zdrojewski

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) povečevanje prizadevanj za 
sprejetje politik in ustrezne naložbe za 

(b) povečevanje prizadevanj za 
sprejetje politik in ustrezne naložbe za 
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spodbujanje pravic žensk in mladih, 
olajšanje njihovega udejstvovanja v 
družbenem, državljanskem in 
gospodarskem življenju ter zagotovitev, da 
polno prispevajo k vključujoči rasti in 
trajnostnemu razvoju;

spodbujanje pravic otrok, žensk in mladih, 
tudi njihove pravice do dostopa do kulture 
in izobraževanja, olajšanje njihovega 
udejstvovanja v družbenem, državljanskem 
in gospodarskem življenju ter zagotovitev, 
da polno prispevajo k vključujoči rasti in 
trajnostnemu razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 121
Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 2 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) spodbujanje vključujočega in 
enakopravnega kakovostnega formalnega, 
priložnostnega in neformalnega 
izobraževanja za vse na vseh ravneh ter 
vključevanje strokovnega in poklicnega 
usposabljanja, tudi v izrednih in kriznih 
razmerah, vključno z uporabo digitalnih 
tehnologij za izboljšanje izobraževanja, 
poučevanja in učenja;

(m) zagotavljanje vključujočega in 
enakopravnega kakovostnega formalnega, 
priložnostnega in neformalnega 
izobraževanja ter priložnosti za 
vseživljenjsko učenje za vse, na vseh 
ravneh ter vključevanje strokovnega in 
poklicnega usposabljanja, tudi v izrednih in 
kriznih razmerah, med drugim z uporabo 
digitalnih tehnologij za izboljšanje 
izobraževanja, poučevanja in učenja, 
vključno z uporabo jezikovnih tehnologij 
za zagotovitev enakosti za govornike vseh 
jezikov;

Or. en

Predlog spremembe 122
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Isabella Adinolfi, Bogdan Andrzej 
Zdrojewski

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 2 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) spodbujanje vključujočega in 
enakopravnega kakovostnega formalnega, 

(m) zagotavljanje vključujočega in 
enakopravnega kakovostnega formalnega, 
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priložnostnega in neformalnega 
izobraževanja za vse na vseh ravneh ter 
vključevanje strokovnega in poklicnega 
usposabljanja, tudi v izrednih in kriznih 
razmerah, vključno z uporabo digitalnih 
tehnologij za izboljšanje izobraževanja, 
poučevanja in učenja;

priložnostnega in neformalnega 
izobraževanja ter spodbujanje priložnosti 
za vseživljenjsko učenje za vse, na vseh 
ravneh ter vključevanje strokovnega in 
poklicnega usposabljanja, tudi v izrednih in 
kriznih razmerah, vključno z uporabo 
digitalnih tehnologij za izboljšanje 
izobraževanja, poučevanja in učenja;

Or. en

Predlog spremembe 123
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 2 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) spodbujanje vključujočega in 
enakopravnega kakovostnega formalnega, 
priložnostnega in neformalnega 
izobraževanja za vse na vseh ravneh ter 
vključevanje strokovnega in poklicnega 
usposabljanja, tudi v izrednih in kriznih 
razmerah, vključno z uporabo digitalnih 
tehnologij za izboljšanje izobraževanja, 
poučevanja in učenja;

(m) spodbujanje vključujočega in 
enakopravnega kakovostnega formalnega, 
priložnostnega in neformalnega 
izobraževanja za vse, za vse starosti in na 
vseh ravneh ter vključevanje strokovnega 
in poklicnega usposabljanja, tudi v izrednih 
in kriznih razmerah. Med drugim z 
uporabo digitalnih tehnologij za izboljšanje 
izobraževanja, poučevanja in učenja, tudi 
prek množičnih odprtih spletnih tečajev 
(MOOC) in mešanih oblik;

Or. it

Predlog spremembe 124
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 2 – točka m a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ma) podpiranje izobraževalnih 
koridorjev, da bodo študenti iz držav, v 
katerih vlada konflikt, lahko prišli na 
univerze Unije;
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Or. it

Predlog spremembe 125
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 2 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) podpiranje ukrepov za krepitev 
zmogljivosti, učno mobilnost v partnerske
države, iz njih ali med njimi ter podpiranje 
sodelovanja in političnega dialoga z 
institucijami, organizacijami in lokalnimi 
izvedbenimi organi iz zadevnih držav;

(n) podpiranje ukrepov za učno 
mobilnost v Unijo in tretje države, iz njih 
ali med njimi, krepitev zmogljivosti in 
sodelovanje na področju kulture med 
njimi ter podpiranje sodelovanja in 
političnega dialoga z institucijami, 
organizacijami in lokalnimi izvedbenimi 
organi iz zadevnih držav;

Or. en

Predlog spremembe 126
Julie Ward, Krystyna Łybacka, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 2 – točka o a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(oa) podpiranje ukrepov in spodbujanje 
sodelovanja na področju športa, da se 
prispeva k opolnomočenju žensk in 
mladih, posameznikov in skupnosti ter k 
ciljem Agende 2030 na področju zdravja, 
izobraževanja in socialnega vključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 127
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 2 – točka q
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(q) spodbujanje medkulturnega dialoga 
in kulturne raznolikosti v vseh njenih 
oblikah ter ohranjanja in promocije 
kulturne dediščine ter izkoriščanja 
potenciala ustvarjalnih sektorjev za 
trajnostni, družbeni in gospodarski razvoj;

(q) spodbujanje medkulturnega dialoga 
in kulturne raznolikosti v vseh njenih 
oblikah ter ohranjanja in promocije 
kulturne dediščine ter izkoriščanja 
potenciala kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjev za trajnostni, družbeni in 
gospodarski razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 128
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) odvračanje ljudi v partnerskih 
državah od izseljevanja, kar bi zmanjšalo 
negativne posledice izseljevanja, zlasti 
bega možganov, na razvoj;

Or. fr

Predlog spremembe 129
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) obravnavanje nedovoljenih 
migracij, trgovine z ljudmi in tihotapljenja 
migrantov ter okrepitev sodelovanja na 
področju celovitega upravljanja meja;

(d) obravnavanje nedovoljenih 
migracij, pomoči pri priseljevanju, ki jo 
pod pretvezo humanitarne pomoči 
zagotavljajo nedržavni organi, trgovine z 
ljudmi in tihotapljenja migrantov;
okrepitev sodelovanja na področju 
celovitega upravljanja meja;

Or. fr
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Predlog spremembe 130
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) podpiranje učinkovitih 
migracijskih politik, temelječih na 
človekovih pravicah, vključno s programi 
zaščite;

(f) podpiranje učinkovitih 
protimigracijskih politik, temelječih na 
pravici prebivati v svoji izvorni državi;

Or. fr

Predlog spremembe 131
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) spodbujanje pogojev za olajšanje
zakonitih migracij in dobro upravljane 
mobilnosti ter medosebnih stikov, s 
katerimi se povečuje razvojni učinek 
migracij;

(g) spodbujanje pogojev za 
vzpostavitev okvira za upravljanje
zakonitih migracij in dobro upravljane 
mobilnosti ter medosebnih stikov;

Or. fr

Predlog spremembe 132
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) zagotavljanje zaščite migrantov in 
prisilno razseljenih oseb;

(h) zagotavljanje vzpostavitev okvira za 
upravljanje v zvezi z migranti in prisilno 
razseljenimi osebami;
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Or. fr

Predlog spremembe 133
Dominique Bilde

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 3 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) podpiranje sodelovanja diaspore v
izvornih državah;

(j) podpiranje, da diaspora sodeluje 
pri preprečevanju težav in razočaranja, ki 
bi jih prebivalstvo izvornih držav lahko 
doživelo zaradi izselitve;

Or. fr

Predlog spremembe 134
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans, Isabella Adinolfi

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 4 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) spodbujanje izobraževanja za 
trajnostni razvoj, da se ljudi opolnomoči, 
da preoblikujejo družbo in ustvarijo 
trajnostno prihodnost;

Or. en

Predlog spremembe 135
María Teresa Giménez Barbat, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 5 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) spodbujanje notranje gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
oblikovanje močnejših povezav med 
mestnimi in podeželskimi območji ter 

(g) spodbujanje notranje gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
oblikovanje močnejših povezav med 
mestnimi in podeželskimi območji ter 
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pospeševanje razvoja turizma kot vzvoda 
za trajnostni razvoj;

pospeševanje razvoja ustvarjalnih 
sektorjev in kulturnega turizma kot 
vzvoda za trajnostni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 136
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 5 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) spodbujanje sodelovanja na 
področju znanosti, tehnologije in raziskav, 
odprtih podatkov in inovacij;

(o) spodbujanje sodelovanja na 
področju znanosti, tehnologije in raziskav, 
odprtih podatkov in inovacij, vključno z 
razvojem znanstvene diplomacije;

Or. en

Predlog spremembe 137
María Teresa Giménez Barbat, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 5 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) spodbujanje medkulturnega dialoga 
in kulturne raznolikosti v vseh njenih 
oblikah ter ohranjanje in promocija 
kulturne dediščine;

(p) spodbujanje medkulturnega dialoga 
in kulturne raznolikosti v vseh njenih 
oblikah, ohranjanje in promocija kulturne 
dediščine ter sodobne umetnosti in 
kulturnega izražanja;

Or. en

Predlog spremembe 138
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 6 – točka b a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) podpiranje preprečevanja 
konfliktov z izobraževanjem za mir, 
spodbujanjem mednarodnega sodelovanja 
na področju kulture, znanosti in raziskav;

Or. en

Predlog spremembe 139
Santiago Fisas Ayxelà, Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 7 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sodelovanje z lokalnimi organi in 
podpiranje njihove vloge oblikovalcev 
politike in odločevalcev za spodbujanje 
lokalnega razvoja in boljšega upravljanja;

(e) učinkovitejše sodelovanje z 
državljani v tretjih državah, tudi s polnim 
izkoriščanjem gospodarske, kulturne, 
športne in javne diplomacije;

Or. en

Predlog spremembe 140
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 7 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) učinkovitejše sodelovanje z 
državljani v tretjih državah, tudi s polnim 
izkoriščanjem gospodarske, kulturne in 
javne diplomacije;

(f) učinkovitejše sodelovanje z 
državljani v tretjih državah, tudi s polnim 
izkoriščanjem gospodarske in javne 
diplomacije ter kulturnih povezav;

Or. en

Predlog spremembe 141
Julie Ward, Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, Eider Gardiazabal 
Rubial, Sylvie Guillaume
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Predlog uredbe
Priloga II – del A – točka 7 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) učinkovitejše sodelovanje z 
državljani v tretjih državah, tudi s polnim 
izkoriščanjem gospodarske, kulturne in 
javne diplomacije;

(f) učinkovitejše sodelovanje z 
državljani v tretjih državah, tudi s polnim 
izkoriščanjem gospodarske, kulturne, 
športne in javne diplomacije;

Or. en

Predlog spremembe 142
Santiago Fisas Ayxelà, Sabine Verheyen

Predlog uredbe
Priloga II – del B – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spodbujanje okrepljenega 
partnerstva z družbami med Unijo in 
partnerskimi državami, tudi z osebnimi 
stiki;

(c) spodbujanje okrepljenega 
partnerstva z družbami med Unijo in 
partnerskimi državami, tudi z osebnimi 
stiki, zlasti v zvezi s kulturnimi, 
izobraževalnimi, strokovnimi in športnimi 
dejavnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 143
Julie Ward, Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, Eider Gardiazabal 
Rubial, Sylvie Guillaume

Predlog uredbe
Priloga II – del B – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spodbujanje okrepljenega 
partnerstva z družbami med Unijo in 
partnerskimi državami, tudi z osebnimi 
stiki;

(c) spodbujanje okrepljenega 
partnerstva z družbami med Unijo in 
partnerskimi državami, tudi z osebnimi 
stiki, zlasti v zvezi s kulturnimi, 
izobraževalnimi, strokovnimi in športnimi 
dejavnostmi;
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Or. en

Predlog spremembe 144
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – del A – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Spodbujanje skupnih globalnih 
prizadevanj za vključujoče in 
enakopravno kakovostno izobraževanje in 
usposabljanje na vseh ravneh, tudi v 
izrednih in kriznih razmerah;

(a) Spodbujanje skupnih globalnih 
prizadevanj za boj proti izobrazbeni 
revščini ter za spodbujanje vključujočega 
in enakopravnega kakovostnega 
izobraževanja in usposabljanja na vseh 
ravneh in za vse starosti, zlasti za dekleta 
in fante, tudi v izrednih in kriznih 
razmerah, tako da se povečajo kvote, 
določene v programu za dostop do 
izobraževanja in izobraževalnih storitev;

Or. it

Predlog spremembe 145
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans, Isabella Adinolfi, Bogdan 
Andrzej Zdrojewski

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – del A – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Spodbujanje skupnih globalnih 
prizadevanj za vključujoče in enakopravno 
kakovostno izobraževanje in usposabljanje 
na vseh ravneh, tudi v izrednih in kriznih 
razmerah;

(a) Spodbujanje skupnih globalnih 
prizadevanj za vključujoče in enakopravno 
kakovostno izobraževanje in usposabljanje 
na vseh ravneh ter spodbujanje priložnosti 
za vseživljenjsko učenje za vse, tudi v 
izrednih in kriznih razmerah;

Or. en

Predlog spremembe 146
Santiago Fisas Ayxelà, Sabine Verheyen
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Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – del A – točka 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) podpiranje ukrepov in spodbujanje 
sodelovanja na področju športa, da se 
prispeva k opolnomočenju žensk in 
mladih, posameznikov in skupnosti ter k 
ciljem Agende 2030 na področju zdravja, 
izobraževanja in socialnega vključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 147
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – del A – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) krepitev znanja, spretnosti in 
vrednot prek partnerstev in zavezništev za 
aktivno državljanstvo ter produktivne, 
vključujoče in odporne družbe;

(b) krepitev znanja, raziskav in 
inovacij, spretnosti in vrednot prek 
partnerstev in zavezništev za aktivno 
državljanstvo ter izobražene, 
demokratične, vključujoče in odporne 
družbe;

Or. en

Predlog spremembe 148
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – del A – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Šport

(a) Podpiranje sodelovanja in partnerstev 
med športnimi organizacijami;

Or. en
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Predlog spremembe 149
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – del A – točka 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Spodbujanje pobud za kulturno 
raznolikost in medkulturni dialog za 
miroljubne odnose med skupnostmi;

(a) Spodbujanje pobud za kulturno 
raznolikost ter medverski in medkulturni 
dialog za miroljubne odnose med 
skupnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 150
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – del A – točka 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpiranje kulture kot gonila 
trajnostnega družbenega in gospodarskega 
razvoja ter krepitev sodelovanja na 
področju kulturne dediščine.

(b) podpiranje kulture ter 
ustvarjalnega in umetniškega izražanja 
zaradi njihove lastne vrednosti in kot 
gonila trajnostnega družbenega, osebnega
in gospodarskega razvoja ter krepitev 
sodelovanja na področju kulturne 
dediščine;

Or. en

Predlog spremembe 151
María Teresa Giménez Barbat, Julie Ward, Jill Evans

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – del A – točka 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpiranje kulture kot gonila 
trajnostnega družbenega in gospodarskega 
razvoja ter krepitev sodelovanja na 

(b) podpiranje kulture kot gonila 
trajnostnega družbenega in gospodarskega 
razvoja ter krepitev sodelovanja na 



AM\1169406SL.docx 73/75 PE630.573v01-00

SL

področju kulturne dediščine. področju kulturne dediščine, sodobne 
umetnosti in drugih oblik kulturnega 
izražanja;

Or. en

Predlog spremembe 152
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – del A – točka 6 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) podpiranje sodelovanja z EU na 
področju kulture, med drugim z 
izmenjavami, partnerstvi in drugimi 
pobudami, ki vključujejo lokalne 
partnerje in civilno družbo, skupaj z 
evropskimi kulturnimi akterji, sektorji in 
institucijami;

Or. en

Predlog spremembe 153
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – del A – točka 6 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) podpiranje priznanja poklica 
avtorja, umetnika ter kulturnega in 
ustvarjalnega izvajalca za razvoj 
medkulturnega dialoga, kulturnih in 
umetniških inovacij, krepitev socialnega 
vključevanja in delovanje na mednarodni 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 154
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Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – del A – točka 6 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bc) krepitev sodelovanja na področju 
varovanja, ohranjanja in spodbujanja 
kulturne dediščine;

Or. en

Predlog spremembe 155
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – del A – točka 6 – točka b d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bd) izboljševanje nadnacionalnega in
mednarodnega kroženja, spletne in 
nespletne distribucije ter kinematografske 
distribucije evropskih avdiovizualnih del v 
novem digitalnem okolju;

Or. en

Predlog spremembe 156
Silvia Costa

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) spodbujanje splošnega razumevanja 
in prepoznavnosti Unije ter njene vloge v 
svetu s strateškim komuniciranjem, javno 
diplomacijo, osebnimi stiki, kulturno 
diplomacijo, sodelovanjem v 
izobraževanju in na akademskem področju 
ter dejavnostmi ozaveščanja za 
uveljavljanje vrednot in interesov Unije.

(d) spodbujanje splošnega razumevanja 
in prepoznavnosti Unije ter njene vloge v 
svetu s strateškim komuniciranjem, javno 
diplomacijo, osebnimi stiki, kulturo v 
mednarodnih odnosih, sodelovanjem v 
izobraževanju in na akademskem področju, 
promocijo evropske kulturne dediščine ter 
dejavnostmi ozaveščanja za uveljavljanje 
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vrednot in interesov Unije.

Or. en
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