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Predlog spremembe 1
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 2
Mireille D'Ornano
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 3
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Širitveni proces temelji na 
uveljavljenih merilih ter poštenih in strogih 

(4) Širitveni proces v teoriji temelji na 
uveljavljenih merilih ter poštenih in strogih 
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pogojih. Vsako upravičenko se oceni glede 
na lastne dosežke. Cilj ocenjevanja 
doseženega napredka in ugotavljanja 
pomanjkljivosti je upravičenkam iz Priloge 
I zagotoviti spodbude in smernice za 
nadaljnje prizadevanje pri sprejemanju 
potrebnih daljnosežnih reform. Da bi se 
možnost širitve uresničila, je še naprej 
bistvenega pomena trdna zavezanost 
načelu, da se najprej obravnavajo temeljne 
prvine15. Napredek v pristopnem procesu je 
odvisen od spoštovanja vrednot Unije v 
vsaki posamezni prosilki in od njene 
zmožnosti, da izvede potrebne reforme za 
uskladitev svojih političnih, 
institucionalnih, pravnih, upravnih in 
gospodarskih sistemov s pravili, standardi, 
politikami in praksami v Uniji.

pogojih, čeprav se je v praksi izkazalo, da 
je zapleten in da ne spoštuje teh meril. 
Vsako upravičenko se oceni glede na lastne 
dosežke. Cilj ocenjevanja doseženega 
napredka in ugotavljanja pomanjkljivosti je 
upravičenkam iz Priloge I zagotoviti 
spodbude in smernice za nadaljnje 
prizadevanje pri sprejemanju potrebnih 
daljnosežnih reform. Da bi se možnost 
širitve uresničila, je še naprej bistvenega 
pomena trdna zavezanost načelu, da se 
najprej obravnavajo temeljne prvine15. 
Napredek v pristopnem procesu je odvisen 
od spoštovanja vrednot Unije v vsaki 
posamezni prosilki in od njene zmožnosti, 
da izvede potrebne reforme za uskladitev 
svojih političnih, institucionalnih, pravnih, 
upravnih in gospodarskih sistemov s 
pravili, standardi, politikami in praksami v 
Uniji.

_________________ _________________

15 Pristop, v skladu s katerim se najprej 
obravnavajo temeljne prvine, povezuje 
pravno državo in temeljne pravice z dvema 
drugima ključnima področjema v 
pristopnem procesu: z ekonomskim 
upravljanjem (okrepljen poudarek na 
gospodarskem razvoju in večji 
konkurenčnosti) ter s krepitvijo 
demokratičnih institucij in reformo javne 
uprave.  Vsaka od navedenih treh temeljnih 
prvin je odločilnega pomena za reformne 
procese v državah kandidatkah in 
potencialnih kandidatkah ter obravnava 
ključne pomisleke državljanov.

15 Pristop, v skladu s katerim se najprej 
obravnavajo temeljne prvine, povezuje 
pravno državo in temeljne pravice z dvema 
drugima ključnima področjema v 
pristopnem procesu: z ekonomskim 
upravljanjem (okrepljen poudarek na 
gospodarskem razvoju in večji 
konkurenčnosti) ter s krepitvijo 
demokratičnih institucij in reformo javne 
uprave. Vsaka od navedenih treh temeljnih 
prvin je odločilnega pomena za reformne 
procese v državah kandidatkah in 
potencialnih kandidatkah ter obravnava 
ključne pomisleke državljanov.

Or. fr

Predlog spremembe 4
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(5) Širitvena politika Unije je naložba v 
mir, varnost in stabilnost v Evropi. 
Zagotavlja večje gospodarske in trgovinske 
priložnosti v obojestransko korist Unije in 
držav prosilk. Možnost članstva Unije ima 
pomemben preobrazbeni učinek, saj 
vključuje pozitivne demokratične, 
politične, gospodarske in družbene 
spremembe.

(5) Širitvena politika Unije je naložba v 
mir, varnost in stabilnost v Evropi. 
Zagotavlja večje gospodarske in trgovinske 
priložnosti v obojestransko korist Unije in 
držav prosilk. Možnost članstva Unije ima 
pomemben preobrazbeni učinek, saj 
vključuje pozitivne demokratične, 
politične, gospodarske in družbene 
spremembe. To politiko pa bi bilo treba 
nenehno ocenjevati, da bi preprečili 
prehitro rast Unije, zaradi katere bi 
postala neobvladljiva, in da bi zagotovili 
nadzorovano in vzdržno rast.

Or. en

Predlog spremembe 5
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Širitvena politika Unije je naložba v 
mir, varnost in stabilnost v Evropi. 
Zagotavlja večje gospodarske in trgovinske 
priložnosti v obojestransko korist Unije in 
držav prosilk. Možnost članstva Unije ima
pomemben preobrazbeni učinek, saj 
vključuje pozitivne demokratične, 
politične, gospodarske in družbene 
spremembe.

(5) Širitvena politika Unije je naložba v 
mir, varnost in stabilnost v Evropi. 
Zagotavlja večje gospodarske in trgovinske 
priložnosti v obojestransko korist Unije in 
držav prosilk. Možnost članstva Unije bi 
morala imeti pomemben preobrazbeni 
učinek, saj vključuje pozitivne 
demokratične, politične, gospodarske in 
družbene spremembe, čeprav dejstva niso 
v skladu s to teorijo, kot je razvidno iz 
primera Turčije.

Or. fr

Predlog spremembe 6
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Širitvena politika Unije je naložba v 
mir, varnost in stabilnost v Evropi. 
Zagotavlja večje gospodarske in trgovinske 
priložnosti v obojestransko korist Unije in 
držav prosilk. Možnost članstva Unije ima 
pomemben preobrazbeni učinek, saj 
vključuje pozitivne demokratične,
politične, gospodarske in družbene 
spremembe.

(5) Širitvena politika Unije je naložba v 
mir, varnost in stabilnost v Evropi. 
Zagotavlja večje gospodarske in trgovinske 
priložnosti v obojestransko korist Unije in 
držav prosilk. Možnost članstva Unije ima 
pomemben preobrazbeni učinek, saj 
vključuje politične, gospodarske in 
družbene spremembe.

Or. fr

Predlog spremembe 7
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Evropska komisija je v svojem 
sporočilu z naslovom „Verodostojna 
širitvena perspektiva in okrepljeno 
sodelovanje EU z Zahodnim Balkanom16“ 
ponovno potrdila trdno, na dosežkih 
temelječo možnost članstva v EU za 
Zahodni Balkan. To je močna spodbuda za 
celoten Zahodni Balkan in znak 
zavezanosti EU k njegovi evropski 
prihodnosti.

(6) Evropska komisija je v svojem 
sporočilu z naslovom „Verodostojna 
širitvena perspektiva in okrepljeno 
sodelovanje EU z Zahodnim Balkanom“ 
ponovno potrdila trdno, na dosežkih 
temelječo možnost članstva v EU za 
Zahodni Balkan16. To je močna spodbuda 
za celoten Zahodni Balkan in znak 
zavezanosti EU k njegovi evropski 
prihodnosti, kljub odločnemu povečanju 
nasprotovanj novi širitvi v javnem mnenju 
v različnih državah članicah.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, na voljo na 
spletnem naslovu https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:520
18DC0065&rid=1.

16 COM(2018) 65 final, na voljo na 
spletnem naslovu: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:520
18DC0065&rid=1.

Or. fr

Predlog spremembe 8
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Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Evropska komisija je v svojem 
sporočilu z naslovom „Verodostojna 
širitvena perspektiva in okrepljeno 
sodelovanje EU z Zahodnim Balkanom16“ 
ponovno potrdila trdno, na dosežkih 
temelječo možnost članstva v EU za 
Zahodni Balkan. To je močna spodbuda za 
celoten Zahodni Balkan in znak 
zavezanosti EU k njegovi evropski 
prihodnosti.

(6) Evropska komisija je v svojem 
sporočilu z naslovom „Verodostojna 
širitvena perspektiva in okrepljeno 
sodelovanje EU z Zahodnim Balkanom“ 
ponovno potrdila trdno, na dosežkih 
temelječo možnost članstva v EU za 
Zahodni Balkan16. To je močna spodbuda 
za celoten Zahodni Balkan in znak 
zavezanosti EU k njegovi evropski 
prihodnosti. Vseeno pa je treba širitveno 
perspektivo uravnotežiti s sposobnostjo 
Unije, da sprejema nove članice.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final, na voljo na 
spletnem naslovu https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:520
18DC0065&rid=1.

16 COM(2018) 65 final, na voljo na 
spletnem naslovu https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:520
18DC0065&rid=1.

Or. en

Predlog spremembe 9
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Pomoč bi bilo treba zagotoviti tudi 
v skladu s sporazumi, ki jih je Unija 
sklenila z upravičenkami iz Priloge I. 
Zlasti bi se morala pomoč osredotočiti na 
podporo upravičenk iz Priloge I pri 
okrepitvi njihovih demokratičnih institucij 
in pravne države, reformiranju sodstva in 
javne uprave, spoštovanju temeljnih 
pravic ter spodbujanju enakosti spolov, 
strpnosti, socialnega vključevanja in 

(7) Pomoč bi bilo treba zagotoviti tudi 
v skladu s sporazumi, ki jih je Unija 
sklenila z upravičenkami iz Priloge I. 
Pomoč bi morala podpirati ključna načela 
in pravice, kot so opredeljeni v evropskem 
stebru socialnih pravic17. Še naprej bi 
morala podpirati prizadevanja upravičenk 
za spodbujanje regionalnega, 
makroregionalnega in čezmejnega 
sodelovanja ter teritorialnega razvoja, tudi 
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nediskriminacije. Pomoč bi morala prav 
tako podpirati ključna načela in pravice, 
kot so opredeljeni v evropskem stebru 
socialnih pravic17. Še naprej bi morala 
podpirati prizadevanja upravičenk za 
spodbujanje regionalnega, 
makroregionalnega in čezmejnega 
sodelovanja ter teritorialnega razvoja, tudi 
na podlagi izvajanja makroregionalnih 
strategij Unije. Okrepiti bi morala tudi 
njihov gospodarski in socialni razvoj ter 
gospodarsko upravljanje in tako podpreti 
program pametne, trajnostne in vključujoče 
rasti, vključno z izvajanjem regionalnega 
razvoja, kmetijstva in razvoja podeželja, 
socialnih politik in politik zaposlovanja ter 
razvoja digitalnega gospodarstva in družbe, 
kar je tudi v skladu z vodilno pobudo 
Digitalna agenda za Zahodni Balkan.

na podlagi izvajanja makroregionalnih 
strategij Unije. Okrepiti bi morala tudi 
njihov gospodarski in socialni razvoj ter 
gospodarsko upravljanje in tako podpreti 
program pametne, trajnostne in vključujoče 
rasti, vključno z izvajanjem regionalnega 
razvoja, kmetijstva in razvoja podeželja, 
socialnih politik in politik zaposlovanja ter 
razvoja digitalnega gospodarstva in družbe, 
kar je tudi v skladu z vodilno pobudo 
Digitalna agenda za Zahodni Balkan.

_________________ _________________

17 Evropski steber socialnih pravic so 17. 
novembra 2017 na socialnem vrhu za 
pravična delovna mesta in rast v Göteborgu 
svečano razglasili Evropski parlament, 
Svet in Komisija.

17 Evropski steber socialnih pravic so 
17. novembra 2017 na socialnem vrhu za 
pravična delovna mesta in rast v Göteborgu 
svečano razglasili Evropski parlament, 
Svet in Komisija.

Or. fr

Predlog spremembe 10
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Nujno je treba okrepiti sodelovanje 
na področju migracij, vključno z 
upravljanjem meja, ter zagotoviti dostop do 
mednarodne zaščite, si izmenjevati 
relevantne informacije, povečati pozitivne 
učinke migracij na razvoj, olajšati zakonite 
in delovne migracije, okrepiti nadzor meje 
ter nadaljevati prizadevanja v boju proti 
nedovoljenim migracijam, trgovini z 
ljudmi in tihotapljenju migrantov.

(10) Nujno je treba okrepiti sodelovanje 
na področju migracij, vključno z 
upravljanjem meja, ter zagotoviti dostop do 
mednarodne zaščite, si izmenjevati 
relevantne informacije, povečati pozitivne 
učinke migracij na razvoj, olajšati zakonite 
in delovne migracije, okrepiti nadzor meje 
ter nadaljevati prizadevanja v boju proti 
nedovoljenim migracijam, trgovini z 
ljudmi in tihotapljenju migrantov, ob tem 
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pa v celoti izpolnjevati obveznosti Unije iz 
listine OZN o človekovih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 11
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Krepitev pravne države, vključno z 
bojem proti korupciji in organiziranemu 
kriminalu, in dobro upravljanje, vključno z 
reformo javne uprave, ostajata ključna 
izziva v večini upravičenk iz Priloge I ter 
sta bistvena za njihovo približevanje Uniji 
in pozneje za prevzem vseh obveznosti 
članstva Unije. Glede na dolgoročnejšo 
naravo reform na teh področjih in potrebo 
po doslednem doseganju rezultatov bi se 
bilo treba s finančno pomočjo na podlagi te 
uredbe v čim zgodnejši fazi odzvati na 
zahteve, ki so naložene upravičenkam iz 
Priloge I.

(11) Boj proti korupciji in 
organiziranemu kriminalu kot tudi dobro 
upravljanje javne uprave, ostajata ključna 
izziva v večini upravičenk iz Priloge I ter 
sta bistvena za njihovo približevanje Uniji 
in pozneje za prevzem vseh obveznosti 
članstva Unije. Glede na dolgoročnejšo 
naravo reform na teh področjih in potrebo 
po doslednem doseganju rezultatov bi se 
bilo treba s finančno pomočjo na podlagi te 
uredbe v čim zgodnejši fazi odzvati
prizadevanja upravičenk.

Or. fr

Predlog spremembe 12
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Upravičenke iz Priloge I morajo biti 
bolje pripravljene, da se odzovejo na 
svetovne izzive, kot so trajnostni razvoj in 
podnebne spremembe, ter se uskladiti s 
prizadevanji Unije za obravnavanje teh 
vprašanj. Glede na pomembnost 
obvladovanja podnebnih sprememb v 

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

skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in ciljev za trajnostni 
razvoj bi moral ta program prispevati k 
vključevanju podnebnih ukrepov v vse 
politike Unije in k doseganju skupnega 
cilja, da se 25 % odhodkov proračuna EU 
nameni podpori podnebnih ciljev. 
Pričakuje se, da se bo z ukrepi v okviru 
tega programa 16 % skupnih finančnih 
sredstev programa prispevalo za podnebne 
cilje. Pri čezmejnem onesnaževanju bi 
bilo treba sredstva iz instrumenta 
predpristopne pomoči prednostno 
nameniti za pripravo in izvajanje 
projektov, s katerimi bi to onesnaževanje 
odpravili. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni 
med pripravo in izvajanjem programa, 
skupni prispevek iz tega programa pa bi 
moral biti predmet ustreznih postopkov 
ocenjevanja in pregleda.

Or. it

Predlog spremembe 13
Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Upravičenke iz Priloge I morajo biti 
bolje pripravljene, da se odzovejo na 
svetovne izzive, kot so trajnostni razvoj in 
podnebne spremembe, ter se uskladiti s 
prizadevanji Unije za obravnavanje teh 
vprašanj. Glede na pomembnost 
obvladovanja podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in ciljev za trajnostni 
razvoj bi moral ta program prispevati k 
vključevanju podnebnih ukrepov v vse 
politike Unije in k doseganju skupnega 
cilja, da se 30 % odhodkov proračuna EU 
nameni podpori podnebnih ciljev. 
Pričakuje se, da se bo z ukrepi v okviru 
tega programa 16 % skupnih finančnih 
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sredstev programa prispevalo za podnebne 
cilje. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
pripravo in izvajanjem programa, skupni 
prispevek iz tega programa pa bi moral biti 
predmet ustreznih postopkov ocenjevanja 
in pregleda.

sredstev programa prispevalo za podnebne 
cilje. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
pripravo in izvajanjem programa, skupni 
prispevek iz tega programa pa bi moral biti 
predmet ustreznih postopkov ocenjevanja 
in pregleda.

Or. en

Predlog spremembe 14
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ukrepi na podlagi tega instrumenta 
bi morali podpirati izvajanje agende 
Združenih narodov za trajnostni razvoj do 
leta 2030 kot univerzalne agende, h kateri 
so EU in njene države članice v celoti 
zavezane in ki so jo potrdile vse 
upravičenke iz Priloge I.

(14) Ukrepi na podlagi tega instrumenta 
bi morali obvezno in najmanj podpirati 
izvajanje agende Združenih narodov za 
trajnostni razvoj do leta 2030 kot 
univerzalne agende, h kateri so EU in njene 
države članice v celoti zavezane in ki so jo 
potrdile vse upravičenke iz Priloge I.

Or. fr

Predlog spremembe 15
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Komisija in države članice bi 
morale zagotoviti skladnost, doslednost in 
dopolnjevanje svoje pomoči, zlasti z 
rednimi posvetovanji in pogostimi 
izmenjavami informacij v različnih fazah 
cikla zagotavljanja pomoči. Sprejeti bi bilo 
treba tudi potrebne ukrepe za izboljšanje 
usklajevanja in dopolnjevanja z drugimi 
donatorji, med drugim z rednimi 
posvetovanji. Civilna družba bi morala 

(16) Komisija in države članice bi 
morale zagotoviti skladnost, doslednost in 
dopolnjevanje svoje pomoči, zlasti z 
rednimi posvetovanji in pogostimi 
izmenjavami informacij v različnih fazah 
cikla zagotavljanja pomoči. Sprejeti bi bilo 
treba tudi potrebne ukrepe za izboljšanje 
usklajevanja in dopolnjevanja z drugimi 
donatorji, med drugim z rednimi 
posvetovanji. Pomoč bi morala biti 



AM\1163780SL.docx 13/23 PE628.369v01-00

SL

imeti večjo vlogo v programih, ki jih 
izvajajo vladni organi, pa tudi kot 
neposredna prejemnica pomoči Unije.

usmerjena v uskladitev s strategijo Unije 
za pametno, trajnostno in vključujočo 
rast, ureditev načela partnerstva in 
celostni pristop k teritorialnemu razvoju.
Civilna družba bi morala imeti večjo vlogo 
v programih, ki jih izvajajo vladni organi, 
pa tudi kot neposredna prejemnica pomoči 
Unije.

Or. it

Predlog spremembe 16
Marijana Petir

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Nacionalne strategije in sektorske 
politike morajo zagotavljati najvišjo raven 
varstva okolja in narave. Ta cilj bi bilo 
treba vključiti v te strategije in politike na 
osnovi ustreznih postopkov presoje vpliva 
na okolje in javnih posvetov, ki ne bi smeli 
trajati manj kot 30 dni. Pri presojah bi 
bilo treba upoštevati tudi morebitni 
čezmejni vpliv na okolje in naravo.

Or. hr

Predlog spremembe 17
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za to uredbo bi se morala 
uporabljati horizontalna finančna pravila, 
ki sta jih sprejela Evropski parlament in 
Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Ta pravila so 
določena v finančni uredbi ter določajo 

(23) Za to uredbo bi se morala 
uporabljati horizontalna finančna pravila, 
ki sta jih sprejela Evropski parlament in 
Svet na podlagi člena 322 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Ta pravila so 
določena v finančni uredbi ter določajo 
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zlasti postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad, posrednega 
izvrševanja, finančne pomoči, proračunske 
podpore, skrbniških skladov, finančnih 
instrumentov in proračunskih jamstev ter 
urejajo nadzor nad odgovornostjo 
finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na 
podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi 
na zaščito proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah in 
tretjih državah, saj je spoštovanje tega 
načela bistveno za dobro finančno 
poslovodenje in učinkovito financiranje 
EU.

zlasti postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad, posrednega 
izvrševanja, finančne pomoči, proračunske 
podpore, skrbniških skladov, finančnih 
instrumentov in proračunskih jamstev ter 
urejajo nadzor nad odgovornostjo 
finančnih akterjev.

Or. fr

Predlog spremembe 18
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Zunanji ukrepi se pogosto izvajajo 
v izredno nestabilnem okolju, ki zahteva 
nenehno in hitro prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam partnerjev 
Unije in globalnim izzivom, kot so 
človekove pravice, demokracija in dobro 
upravljanje, varnost in stabilnost, podnebne 
spremembe in okolje ter nedovoljene 
migracije in temeljni vzroki zanje. 
Združevanje načela predvidljivosti s 
potrebo po hitrem odzivanju na nove 
potrebe posledično pomeni, da je treba 
prilagoditi finančno izvajanje programov. 
Da bi se povečala sposobnost Unije za 
odzivanje na nepredvidene potrebe ob 
hkratnem spoštovanju načela, da se
proračun EU določa vsako leto, bi morala 
ta uredba ohraniti možnost uporabe 
prožnosti, ki jih finančna uredba že 
dovoljuje za druge politike, tj. prenose in 

(26) Zunanji ukrepi se pogosto izvajajo 
v izredno nestabilnem okolju, ki zahteva 
nenehno in hitro prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam partnerjev 
Unije in globalnim izzivom, kot so 
človekove pravice, demokracija in dobro 
upravljanje, varnost in stabilnost, podnebne 
spremembe in okolje ter nedovoljene 
migracije in temeljni vzroki zanje, še zlasti 
pa pomanjkanje razvoja v državah izvora 
migrantov. Združevanje načela 
predvidljivosti s potrebo po hitrem 
odzivanju na nove potrebe posledično 
pomeni, da je treba prilagoditi finančno 
izvajanje programov. Da bi se povečala 
sposobnost Unije za odzivanje na 
nepredvidene potrebe ob hkratnem 
spoštovanju načela, da se proračun EU 
določa vsako leto, bi morala ta uredba 
ohraniti možnost uporabe prožnosti, ki jih 
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ponovno dodeljevanje dodeljenih sredstev, 
s čimer bi se zagotovila učinkovita poraba 
sredstev EU za državljane EU in tudi za 
upravičenke iz Priloge I, tako da bi bil za 
posredovanje v okviru zunanjega delovanja 
EU na voljo kar največji možni obseg 
sredstev.

finančna uredba že dovoljuje za druge 
politike, tj. prenose in ponovno 
dodeljevanje dodeljenih sredstev, s čimer 
bi se zagotovila učinkovita poraba sredstev 
EU za državljane EU in tudi za 
upravičenke iz Priloge I, tako da bi bil za 
posredovanje v okviru zunanjega delovanja 
EU na voljo kar največji možni obseg 
sredstev.

Or. fr

Predlog spremembe 19
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) okrepiti pravno državo, 
demokracijo, spoštovanje človekovih 
pravic, temeljnih pravic in mednarodnega 
prava, civilno družbo in varnost ter 
izboljšati upravljanje priseljevanja, 
vključno z varovanjem meja in vračanjem 
migrantov, ki jim pravica do azila ni bila 
priznana;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Marijana Petir

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. hr

Predlog spremembe 21
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) okrepiti gospodarski in socialni 
razvoj, med drugim s povečano 
povezljivostjo in regionalnim razvojem, 
razvojem kmetijstva in podeželja, brez 
pritiska konkurence na države, ki 
prispevajo, ter s socialnimi politikami in 
politikami zaposlovanja, okrepiti varstvo 
okolja, povečati odpornosti na podnebne 
spremembe, pospešiti prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo ter razviti 
digitalno gospodarstvo in digitalno družbo;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) uvesti kot pogoj pri dodeljevanju 
sredstev, da država članica ustrezno 
upravlja svoje meje in migracijske tokove 
prek svojega ozemlja;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Marijana Petir
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za te strategije in sektorske politike je 
treba opraviti ustrezne presoje vpliva na 
okolje in naravo.

Strategije in sektorske politike, temelječe 
na postopkih presoje, ki obsegajo tudi 
javne posvete, morajo vsebovati ustrezna 
priporočila za zmanjšanje negativnega 
vpliva na okolje in naravo, ki bi lahko 
nastal zaradi njihovega izvajanja, 
vključno s čezmejnim postopkom, če se 
oceni, da bi lahko vplivi segali čez državne 
meje, prav tako pa je treba v njih 
predvideti ustrezno spremljanje v skladu z 
ugotovljenimi potrebami.

Čezmejni postopek mora vključevati 
presojo vpliva in javno posvetovanje v 
sosednji državi, za katero se oceni, da bi 
lahko zaradi izvajanja teh strategij in 
sektorskih politik utrpela določen vpliv na 
okolje in naravo.

Javno posvetovanje ne sme biti krajše kot 
30 dni.

Or. hr

Predlog spremembe 24
Marijana Petir

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) čimprejšnji vzpostavitvi in 
spodbujanju ustreznega delovanja 
institucij, potrebnih, da se zagotovi pravna 
država. Cilji ukrepanja na tem področju so: 
vzpostavitev neodvisnih, odgovornih in 
učinkovitih sodnih sistemov, vključno s 
preglednimi in meritokratskimi sistemi 

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

zaposlovanja, ocenjevanja in napredovanja 
ter učinkovitimi disciplinskimi postopki v 
primeru kršitev, in spodbujanje 
pravosodnega sodelovanja; spodbujanje in 
zaščita človekovih pravic, pravic 
pripadnikov manjšin, vključno z Romi, ter 
temeljnih svoboščin, vključno s svobodo 
medijev in varstvom podatkov;

Or. hr

Predlog spremembe 25
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) čimprejšnji vzpostavitvi in 
spodbujanju ustreznega delovanja 
institucij, potrebnih, da se zagotovi pravna 
država. Cilji ukrepanja na tem področju 
so: vzpostavitev neodvisnih, odgovornih in 
učinkovitih sodnih sistemov, vključno s 
preglednimi in meritokratskimi sistemi 
zaposlovanja, ocenjevanja in napredovanja 
ter učinkovitimi disciplinskimi postopki v 
primeru kršitev, in spodbujanje 
pravosodnega sodelovanja; zagotovitev 
vzpostavitve trdnih sistemov za zaščito 
meja, upravljanje migracijskih tokov in 
zagotovitev azila tistim, ki ga potrebujejo; 
razvoj učinkovitih orodij za preprečevanje 
organiziranega kriminala, trgovine z 
ljudmi, tihotapljenja migrantov, pranja 
denarja / financiranja terorizma in 

(a) čimprejšnja vzpostavitev in 
spodbujanje ustreznega delovanja 
institucij, potrebnih, da se zagotovi pravna 
država. ukrepi na tem področju so 
namenjeni razvoju neodvisnih, odgovornih 
in učinkovitih pravosodnih sistemov, 
vključno s preglednimi sistemi 
zaposlovanja, ocenjevanja in napredovanja, 
ki temeljijo na zaslugah, ter učinkovitimi 
disciplinskimi postopki za kršitve in 
spodbujanje pravosodnega sodelovanja; 
zagotovitev vzpostavitve trdnih sistemov 
za zaščito meja, upravljanje migracijskih 
tokov in zagotovitev azila osebam, po 
temeljitem pregledu njihove prošnje; 
razvoj učinkovitih orodij za preprečevanje 
organiziranega kriminala, trgovine z 
ljudmi, tihotapljenja migrantov, pranja 
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korupcije ter boj proti njim; spodbujanje in 
zaščita človekovih pravic, pravic 
pripadnikov manjšin, vključno z Romi ter 
lezbijkami, geji, biseksualci, 
transseksualci in interseksualci, ter 
temeljnih svoboščin, vključno s svobodo 
medijev in varstvom podatkov;

denarja / financiranja terorizma in 
korupcije ter boj proti njim; spodbujanje 
pravic državljanov, boj proti praksam 
obrezovanja, varstva proizvodnih živali ter 
temeljnih svoboščin, vključno s svobodo 
medijev in varstvom podatkov;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Marijana Petir

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) krepitvi zmogljivosti za soočanje z 
varnostnimi in migracijskimi izzivi, 
vključno z vzpostavitvijo zanesljivega 
sistema za varovanje meja, preprečevanje 
nedovoljenih migracij in boj proti njim, 
učinkovito politiko vračanja in ponovnega 
sprejema, podeljevanjem azila tistim, ki so 
do njega upravičeni, oblikovanjem 
učinkovitih instrumentov za boj proti 
organiziranemu kriminalu, trgovini z 
ljudmi, prekupčevanju z migranti, pranju 
denarja, financiranju terorizma in 
korupciji ter večjo udeležbo Unije v boju 
proti terorizmu, radikalizaciji in 
hibridnim grožnjam.

Or. hr

Predlog spremembe 27
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

mest in dostopa do trga dela. Ukrepi na 
tem področju so namenjeni odpravljanju
visoke stopnje brezposelnosti in 
neaktivnosti s podpiranjem trajnostnega 
vključevanja na trg dela, zlasti mladih 
(predvsem tistih, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo), in
dolgotrajno brezposelnih. Ukrepi so 
namenjeni spodbujanju ustvarjanja 
kakovostnih delovnih mest ter podpiranju 
učinkovitega uveljavljanja predpisov na 
področju delovnega prava in standardov na 
celotnem ozemlju. Druga ključna 
področja ukrepanja so spodbujanje 
zaposljivosti in storilnosti, prilagajanje 
delavcev in podjetij spremembam, 
vzpostavitev trajnega socialnega dialoga 
ter posodobitev in krepitev institucij trga 
dela, kot so zavodi za zaposlovanje in tržni 
inšpektorati;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) spodbujanju socialne zaščite in 
vključevanja ter odpravljanju revščine. 
Cilji ukrepanja na tem področju so: 
posodobitev sistemov socialne zaščite, da 
se zagotovi uspešna, učinkovita in 
primerna zaščita v vseh fazah 
posameznikovega življenja, spodbujanje 
socialne vključenosti in enakih možnosti 
ter odprava neenakosti in revščine. Cilji 
ukrepanja na tem področju se 
osredotočajo tudi na: vključevanje 
marginaliziranih skupnosti, kot so Romi;
boj proti diskriminaciji na podlagi spola, 
rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 

(i) spodbujanju socialne zaščite in 
vključevanja ter odpravljanju revščine. 
Cilji ukrepanja na tem področju so: 
posodobitev sistemov socialne zaščite, da 
se zagotovi uspešna, učinkovita in 
primerna zaščita v vseh fazah 
posameznikovega življenja, spodbujanje 
socialne vključenosti in enakih možnosti 
ter odprava neenakosti in revščine. Namen 
ukrepov na tem področju je boj proti
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti; ter izboljšanje dostopa do 
cenovno dostopnih, trajnostnih in 
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usmerjenosti; izboljšanje dostopa do 
cenovno sprejemljivih, trajnostnih in 
visokokakovostnih storitev, kot so 
predšolska vzgoja in varstvo, nastanitev, 
zdravstveno varstvo in osnovne socialne 
storitve ter dolgotrajna nega, tudi s 
posodobitvijo sistemov socialne zaščite;

visokokakovostnih storitev, kot so 
predšolska vzgoja in varstvo, stanovanja, 
zdravstveno varstvo, osnovne socialne 
storitve in dolgotrajna oskrba, vključno s 
posodobitvijo sistemov socialne zaščite.

Or. fr

Predlog spremembe 29
Marijana Petir

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) spodbujanju socialne zaščite in 
vključevanja ter odpravljanju revščine. 
Cilji ukrepanja na tem področju so: 
posodobitev sistemov socialne zaščite, da 
se zagotovi uspešna, učinkovita in 
primerna zaščita v vseh fazah 
posameznikovega življenja, spodbujanje 
socialne vključenosti in enakih možnosti 
ter odprava neenakosti in revščine. Cilji 
ukrepanja na tem področju se osredotočajo 
tudi na: vključevanje marginaliziranih 
skupnosti, kot so Romi; boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti; izboljšanje dostopa do 
cenovno sprejemljivih, trajnostnih in 
visokokakovostnih storitev, kot so 
predšolska vzgoja in varstvo, nastanitev, 
zdravstveno varstvo in osnovne socialne 
storitve ter dolgotrajna nega, tudi s 
posodobitvijo sistemov socialne zaščite;

(i) spodbujanju socialne zaščite in 
vključevanja, zlasti manjšin, ter 
odpravljanju revščine. Cilji ukrepanja na 
tem področju so: posodobitev sistemov 
socialne zaščite, da se zagotovi uspešna,
učinkovita in primerna zaščita v vseh fazah 
posameznikovega življenja, spodbujanje 
socialne vključenosti in enakih možnosti 
ter odprava neenakosti in revščine. Cilji 
ukrepanja na tem področju se osredotočajo 
tudi na: vključevanje marginaliziranih 
skupnosti, kot so Romi; boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, religije ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti; izboljšanje dostopa do 
cenovno sprejemljivih, trajnostnih in 
visokokakovostnih storitev, kot so 
predšolska vzgoja in varstvo, nastanitev, 
zdravstveno varstvo in osnovne socialne 
storitve ter dolgotrajna nega, tudi s 
posodobitvijo sistemov socialne zaščite;

Or. hr

Predlog spremembe 30
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin
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Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(p) povečanje sposobnosti 
agroživilskega in ribiškega sektorja za 
obvladovanje pritiska konkurence, pred 
katerim se je treba zaščititi in ki lahko 
pride iz držav, ki so upravičenke 
instrumenta IPA III, ter tržnih sil ter za 
postopno uskladitev s pravili in standardi 
Unije, in sicer ob uresničevanju 
gospodarskih, socialnih in okoljskih ciljev 
pri uravnoteženem teritorialnem razvoju 
podeželskih in obalnih območij.

Or. fr

Predlog spremembe 31
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Priloga III – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanju čezmejnega 
zaposlovanja, mobilnosti delovne sile ter 
socialne in kulturne vključenosti, med 
drugim s: povezovanjem čezmejnih trgov 
dela, vključno s čezmejno mobilnostjo; 
skupnimi lokalnimi pobudami za 
zaposlovanje; storitvami obveščanja in 
svetovanja ter skupnim usposabljanjem; 
enakostjo spolov; enakimi možnostmi; 
vključevanjem priseljenskih skupnosti in 
ranljivih skupin; naložbami v javne 
zavode za zaposlovanje; ter podpiranjem 
naložb v javno zdravje in socialne storitve;

(a) spodbujanju čezmejnega 
zaposlovanja, mobilnosti delovne sile ter 
socialne in kulturne vključenosti, med 
drugim s: povezovanjem čezmejnih trgov 
dela, vključno s čezmejno mobilnostjo 
evropskih državljanov; skupnimi lokalnimi 
pobudami za zaposlovanje; storitvami 
obveščanja in svetovanja ter skupnim 
usposabljanjem; enakostjo spolov; enakimi 
možnostmi; naložbami v javne zavode za 
zaposlovanje; ter podpiranjem naložb v 
javno zdravje in socialne storitve;

Or. fr

Predlog spremembe 32
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Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Priloga IV – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kazalniki bodo po potrebi razčlenjeni po 
spolu.

črtano

Or. fr
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