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Predlog spremembe 1
Mireille D'Ornano

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 vrednot in interesov Unije in 
njenih držav članic 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 2
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V skladu s členom 8 Pogodbe o 
Evropski uniji Unija razvija posebne 
odnose z državami v svojem sosedstvu, da 
bi vzpostavila območje blaginje in dobrega 
sosedstva, ki temelji na vrednotah Unije in 
za katero so značilni tesni in miroljubni 
odnosi na podlagi sodelovanja. Ta uredba 
bi morala prispevati k temu cilju.

(3) V skladu s členom 8 Pogodbe o 
Evropski uniji Unija razvija posebne 
odnose z državami v svojem sosedstvu, da 
bi vzpostavila območje blaginje in dobrega 
sosedstva, ki temelji na vrednotah Unije in 
za katero so značilni tesni in miroljubni 
odnosi na podlagi sodelovanja, obenem pa 
se posveča pozornost tudi temu, da 
zasebni ali javni subjekti v sosednjih 
državah Unije niso udeleženi v 
nepoštenem ali neetičnem izkoriščanju 
virov. Ta uredba bi morala prispevati k 
temu cilju.

Or. en
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Predlog spremembe 3
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Unija zagotavlja skladnost politik 
za razvoj, kot je določeno v členu 208 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. Unija 
bi morala upoštevati cilje razvojnega 
sodelovanja pri politikah, ki lahko vplivajo 
na države v razvoju, kar bo ključni element 
strategije za doseganje ciljev trajnostnega 
razvoja iz agende za trajnostni razvoj do 
leta 2030 (v nadaljnjem besedilu: Agenda 
2030), ki so jo Združeni narodi sprejeli 
septembra 201545. Za zagotavljanje 
skladnosti politike za trajnostni razvoj, kot 
se odraža v Agendi 2030, je potrebno 
upoštevanje učinka vseh politik na 
trajnostni razvoj na vseh ravneh – na 
nacionalni ravni, znotraj Unije, v drugih 
državah in na svetovni ravni.

(5) Unija zagotavlja skladnost politik 
za razvoj, kot je določeno v členu 208 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. Unija 
bi morala upoštevati cilje razvojnega 
sodelovanja pri politikah, ki lahko vplivajo 
na države v razvoju, kar bo ključni element 
strategije za doseganje ciljev trajnostnega 
razvoja iz agende za trajnostni razvoj do 
leta 2030 (v nadaljnjem besedilu: Agenda 
2030), ki so jo Združeni narodi sprejeli 
septembra 201545. Za zagotavljanje 
skladnosti politike za trajnostni razvoj, kot 
se odraža v Agendi 2030, je potrebno 
upoštevanje učinka vseh politik na 
trajnostni razvoj na vseh ravneh – na 
nacionalni ravni, znotraj Unije, v drugih 
državah in na svetovni ravni. Opozoriti pa 
je treba, da trajnostni razvoj ne pomeni 
neskončne rasti, saj bi bilo to na našem 
končnem planetu nemogoče.

_________________ _________________

45 „Spreminjamo naš svet: agenda za 
trajnostni razvoj do leta 2030“, sprejeta na 
vrhu Združenih narodov o trajnostnem 
razvoju 25. septembra 2015 (A/RES/70/1).

45 „Spreminjamo naš svet: agenda za 
trajnostni razvoj do leta 2030“, sprejeta na 
vrhu Združenih narodov o trajnostnem 
razvoju 25. septembra 2015 (A/RES/70/1).

Or. en

Predlog spremembe 4
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Unija zagotavlja skladnost politik 
za razvoj, kot je določeno v členu 208 

(5) Unija zagotavlja skladnost politik 
za razvoj, kot je določeno v členu 208 
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Pogodbe o delovanju Evropske unije. Unija 
bi morala upoštevati cilje razvojnega 
sodelovanja pri politikah, ki lahko vplivajo 
na države v razvoju, kar bo ključni element 
strategije za doseganje ciljev trajnostnega 
razvoja iz agende za trajnostni razvoj do 
leta 2030 (v nadaljnjem besedilu: Agenda 
2030), ki so jo Združeni narodi sprejeli 
septembra 201545. Za zagotavljanje 
skladnosti politike za trajnostni razvoj, kot 
se odraža v Agendi 2030, je potrebno 
upoštevanje učinka vseh politik na 
trajnostni razvoj na vseh ravneh – na 
nacionalni ravni, znotraj Unije, v drugih 
državah in na svetovni ravni.

Pogodbe o delovanju Evropske unije. Unija 
bi morala upoštevati cilje razvojnega 
sodelovanja pri politikah, ki lahko vplivajo 
na države v razvoju, predvsem pri 
trgovinskih politikah, kar bo ključni 
element strategije za doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja iz agende za trajnostni 
razvoj do leta 2030 (v nadaljnjem besedilu: 
Agenda 2030), ki so jo Združeni narodi 
sprejeli septembra 201545. Za zagotavljanje 
skladnosti politike za trajnostni razvoj, kot 
se odraža v Agendi 2030, je potrebno 
upoštevanje učinka vseh politik na 
trajnostni razvoj na vseh ravneh – na 
nacionalni ravni znotraj Unije, v drugih 
državah in na svetovni ravni.

_________________ _________________

45 „Spreminjamo naš svet: agenda za 
trajnostni razvoj do leta 2030“, sprejeta na 
vrhu Združenih narodov o trajnostnem 
razvoju 25. septembra 2015 (A/RES/70/1).

45 „Spreminjamo naš svet: agenda za 
trajnostni razvoj do leta 2030“, sprejeta na 
vrhu Združenih narodov o trajnostnem 
razvoju 25. septembra 2015 (A/RES/70/1).

Or. fr

Predlog spremembe 5
Luke Ming Flanagan

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 

(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 
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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.

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. Da bi 
dosegli te cilje, bi se bilo treba bolj 
osredotočiti na razvoj lokalnih živilskih in 
proizvodnih dobavnih verig kot na velike 
medcelinske trgovinske posle, kar bi 
prineslo več koristi, na primer zmanjšanje 
prometa in s tem tudi zmanjšanje emisij, 
manjšo uporabo transportnih goriv, 
manjšo proizvodnjo motornih vozil, hkrati 
pa bi se povečala lokalna trajnostna 
delovna mesta.

_________________ _________________

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 6
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Svetovni okvir za delovanje je (7) Svetovni okvir za delovanje je 
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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 
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.

uresničevanje na pravilih temelječe 
svetovne ureditve, katere ključno načelo je 
večstranskost in miroljubno sodelovanje 
med državami ter 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 
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.

_________________ _________________

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. fr

Predlog spremembe 7
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
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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, 
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 
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 pravic 
državljanov.

_________________ _________________

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 8
Mireille D'Ornano
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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, načelo, da se nihče ne prezre, 
in krepitev odpornosti. Kljub temu 
razpoložljiva finančna sredstva na ravni
Unije in držav članic, ki so potrebna za te 
cilje na področju razvojnega sodelovanja, 
ne zadoščajo.

_________________ _________________

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. fr

Predlog spremembe 9
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V skladu z mednarodnimi zavezami 
Unije na področju razvojne učinkovitosti, 
sprejetimi leta 2011 v Busanu in ponovno 
potrjenimi na forumu na visoki ravni leta 
2016 v Nairobiju ter na katere je bilo 
opozorjeno v soglasju, bi bilo treba v 
okviru razvojnega sodelovanja Unije 

(12) V skladu z mednarodnimi zavezami 
Unije na področju razvojne učinkovitosti, 
sprejetimi leta 2011 v Busanu in ponovno 
potrjenimi na forumu na visoki ravni leta 
2016 v Nairobiju ter na katere je bilo 
opozorjeno v soglasju, bi bilo treba v 
okviru razvojnega sodelovanja Unije 
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uporabljati načela uspešnosti razvoja, med 
drugim prevzemanje odgovornosti držav v 
razvoju za razvojne prednostne naloge, 
osredotočenost na rezultate, vključujoča 
razvojna partnerstva ter preglednost in 
odgovornost.

uporabljati načela uspešnosti razvoja, med 
drugim prevzemanje odgovornosti držav v 
razvoju za razvojne prednostne naloge, 
osredotočenost na rezultate, vključujoča 
razvojna partnerstva ter preglednost za 
državljane držav članic Unije in 
odgovornost.

Or. fr

Predlog spremembe 10
Christophe Hansen

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, blažitev podnebnih sprememb 
in prilagajanje nanje ter človekove 
pravice).

Or. en

Predlog spremembe 11
Mireille D'Ornano

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 

(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, izobraževanje, podnebne 
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človekove pravice). spremembe in človekove pravice).

Or. fr

Predlog spremembe 12
Luke Ming Flanagan

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 treba na strateške 
prioritete 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).

Or. en

Predlog spremembe 13
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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).

Or. fr

Predlog spremembe 14
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Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 
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.

(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, pravice državljanov, s 
posebnim poudarkom na nadaljnjem 
povezovanju s civilno družbo in 
preprečevanju vsakršnega poseganja v 
notranje zadeve držav; 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. fr

Predlog spremembe 15
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
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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, 
predvsem migracij. 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.

Or. fr

Predlog spremembe 16
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Glavni pristop za ukrepe, ki se 
financirajo v okviru te uredbe, bi moral biti 
v okviru geografskih programov, da se kar 
najbolj poveča učinek pomoči Unije in da 
se delovanje Unije približa partnerskim 
državam in njihovemu prebivalstvu. Če je 
ustrezno, bi bilo treba ta splošni pristop 
dopolniti s tematskimi programi in ukrepi 
hitrega odzivanja.

(23) Glavni pristop za ukrepe, ki se 
financirajo v okviru te uredbe, bi moral biti 
v okviru geografskih programov, da se kar 
najbolj poveča učinek pomoči Unije in da 
se delovanje Unije približa partnerskim 
državam in njihovemu prebivalstvu, Unija 
pa bi morala to ukrepe spremljati in 
poskrbeti, da bi pomoč res prišla tja, 
kamor je namenjena. Če je ustrezno, bi 
bilo treba ta splošni pristop dopolniti s 
tematskimi programi in ukrepi hitrega 
odzivanja.

Or. en

Predlog spremembe 17
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Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) V skladu s soglasjem bi morale 
Unija in njene države članice izboljšati 
skupno pripravo programov, da bi povečale 
svoj kolektivni učinek z združevanjem 
sredstev in zmogljivosti. Skupna priprava 
programov bi morala temeljiti na 
prizadevanjih, prevzemanju lastništva in 
odgovornosti partnerskih držav. Unija in 
države članice bi si morale prizadevati za 
podporo partnerskim državam prek 
skupnega izvajanja, če je ustrezno.

(24) V skladu s soglasjem bi morale 
Unija in njene države članice izboljšati 
skupno pripravo programov, da bi povečale 
svoj kolektivni učinek z združevanjem 
sredstev in zmogljivosti. Skupna priprava 
programov bi morala temeljiti na 
prizadevanjih, prevzemanju lastništva in 
odgovornosti partnerskih držav. Unija in 
države članice bi si morale prizadevati za 
podporo partnerskim državam prek 
skupnega izvajanja, če je ustrezno, a po 
svobodni odločitvi držav članic.

Or. fr

Predlog spremembe 18
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 pravice državljanov
odražati v celotnem obdobju izvajanja te 
uredbe, pa bi morale imeti pomoč Unije v 
okviru tematskih programov za varnost in 
migracije posebno dopolnilno in dodatno 
vlogo zaradi svojega globalnega značaja in 
neodvisnosti ukrepanja od soglasja vlad in 
javnih organov zadevnih tretjih držav.

Or. fr
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Predlog spremembe 19
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Z odražanjem pomembnosti 
obvladovanja podnebnih sprememb v 
skladu z zavezo Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in ciljev ZN za 
trajnostni razvoj bi morala ta uredba 
prispevati k vključevanju podnebnih 
ukrepov v vse politike Unije in k doseganju 
skupnega cilja 25 % odhodkov proračuna 
Unije, namenjenih podpori podnebnih 
ciljev. Pričakuje se, da se bo z ukrepi v 
okviru te uredbe 25 % skupnih finančnih 
sredstev prispevalo za podnebne cilje. 
Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
izvajanjem uredbe, skupni prispevek iz te 
uredbe pa bi moral biti predmet ustreznih 
postopkov ocenjevanja in pregleda.

(28) Z odražanjem pomembnosti 
obvladovanja podnebnih sprememb v 
skladu z zavezo Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in ciljev ZN za 
trajnostni razvoj bi morala ta uredba 
prispevati k vključevanju podnebnih 
ukrepov v vse politike Unije in k doseganju 
skupnega cilja 25 % odhodkov proračuna 
Unije, namenjenih podpori podnebnih 
ciljev. Pričakuje se, da se bo z ukrepi v 
okviru te uredbe 25 % skupnih finančnih 
sredstev prispevalo za podnebne cilje. V 
zvezi s tem in kadar je to ustrezno in/ali 
mogoče, bi morale biti naložbe Unije 
namenjene spodbujanju lokalne 
prehranske in proizvodne neodvisnosti.
Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
izvajanjem uredbe, skupni prispevek iz te 
uredbe pa bi moral biti predmet ustreznih 
postopkov ocenjevanja in pregleda.

Or. en

Predlog spremembe 20
Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Z odražanjem pomembnosti 
obvladovanja podnebnih sprememb v 
skladu z zavezo Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in ciljev ZN za 
trajnostni razvoj bi morala ta uredba 
prispevati k vključevanju podnebnih 
ukrepov v vse politike Unije in k doseganju 
skupnega cilja 25 % odhodkov proračuna 

(28) Z odražanjem pomembnosti 
obvladovanja podnebnih sprememb v 
skladu z zavezo Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in ciljev OZN za 
trajnostni razvoj bi morala ta uredba 
prispevati k vključevanju podnebnih 
ukrepov v vse politike Unije in k doseganju 
skupnega cilja 30 % odhodkov proračuna 
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Unije, namenjenih podpori podnebnih 
ciljev. Pričakuje se, da se bo z ukrepi v 
okviru te uredbe 25 % skupnih finančnih 
sredstev prispevalo za podnebne cilje. 
Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
izvajanjem uredbe, skupni prispevek iz te 
uredbe pa bi moral biti predmet ustreznih 
postopkov ocenjevanja in pregleda.

Unije, namenjenih podpori podnebnih 
ciljev. Pričakuje se, da se bo z ukrepi v 
okviru te uredbe 30 % skupnih finančnih 
sredstev prispevalo za podnebne cilje. 
Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
izvajanjem uredbe, skupni prispevek iz te 
uredbe pa bi moral biti predmet ustreznih 
postopkov ocenjevanja in pregleda.

Or. en

Predlog spremembe 21
Mireille D'Ornano

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 
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 

(29) Bistvenega pomena je, da se 
dodatno okrepi sodelovanje na področju 
migracij s partnerskimi državami, s čimer 
bi se učinkovito obravnavale nedovoljene 
migracije. Tovrstno sodelovanje bi moralo 
prispevati k zagotavljanju dostopa do 
mednarodne zaščite, odpravi temeljnih 
vzrokov nezakonitih migracij, krepitvi 
upravljanja meja in prizadevanjem v boju 
proti nezakonitim migracijam, trgovini z 
ljudmi in tihotapljenju migrantov, zlasti pa 
proti tihotapskim mrežam, ki delujejo v 
Sredozemlju, 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 
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omogočati čim večje sinergije in 
zagotavljati potreben vzvod.

omogočati čim večje sinergije in 
zagotavljati potreben vzvod.

Or. fr

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

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 
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.

(29) Bistvenega pomena je, da se 
dodatno okrepi sodelovanje s partnerskimi 
državami, s čimer bi se učinkovito 
obravnaval pojav migracij. Tovrstno 
sodelovanje bi moralo prispevati k 
zagotavljanju dostopa do mednarodne 
zaščite, odpravi temeljnih vzrokov za 
priseljevanje v Evropo, 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 na podlagi vzajemne 
odgovornosti ter polnega spoštovanja 
zavez glede humanitarne pomoči. Zato bi 
moralo biti učinkovito sodelovanje tretjih 
držav z Unijo na tem področju sestavni del 
splošnih načel te uredbe. Med politiko 
priseljevanja in politiko razvojnega 
sodelovanja je pomembna večja skladnost, 
da se zagotovi, da bo razvojna pomoč 
partnerskim državam pomagala
učinkoviteje upravljati njihove migracijske 
tokove. Pogoj za to sodelovanje bi moral 
biti, da bi imela zadevna država članica 
strog nadzor nad svojimi mejami in 
migracijskimi tokovi, ki prehajajo prek 
njenega ozemlja. Ta uredba bi morala 
prispevati k usklajenemu, celostnemu in 
strukturiranemu pristopu do priseljevanja
ter omogočati čim večje sinergije in 
zagotavljati potreben vzvod.

Or. fr
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Predlog spremembe 23
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 
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 množičnega 
priseljevanja in prisilnega razseljevanja ter 
podpiranju upravljanja migracijskih tokov, 
vključno z vračanjem migrantov brez 
urejenega statusa in migrantov, ki jim ni 
bila priznana pravica do azila.

Or. fr

Predlog spremembe 24
Christophe Hansen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Ta uredba bi morala prispevati k 
trajnostnemu upravljanju naravnih virov, 
kot so voda, tla in gozdovi. Zato bi bilo 
treba spodbujati trajnostne in varne 
rudarske tehnike, trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi in trajnostne 
kmetijske prakse.

Or. en

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Zunanji ukrepi se pogosto izvajajo 
v izredno nestabilnem okolju, ki zahteva 
nenehno in hitro prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam partnerjev 
Unije in globalnim izzivom na področju 
človekovih pravic, demokracije in dobrega 
upravljanja, varnosti in stabilnosti, 
podnebnih sprememb in okolja, oceanov 
ter migracijskih kriz in temeljnih vzrokov 
zanje. Združevanje načela predvidljivosti s 
potrebo po hitrem odzivanju na nove 
potrebe posledično pomeni, da je treba 
prilagoditi finančno izvajanje programov. 
Glede na uspešne izkušnje Evropskega 
razvojnega sklada (ERS) bi moral za večjo 
zmožnost EU za odzivanje na 
nepredvidene potrebe, določen znesek 
ostati nedodeljen kot rezerva za nove 
izzive in prednostne naloge. Uporabiti bi 
ga bilo treba v skladu s postopki, 
določenimi v tej uredbi.

(39) Zunanji ukrepi se pogosto izvajajo 
v izredno nestabilnem okolju, ki zahteva 
nenehno in hitro prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam partnerjev 
Unije in globalnim izzivom na področju 
pravic državljanov, demokracije in dobrega 
upravljanja, varnosti in stabilnosti, 
podnebnih sprememb in okolja, oceanov 
ter migracijskih kriz in temeljnih vzrokov 
zanje. Združevanje načela predvidljivosti s 
potrebo po hitrem odzivanju na nove 
potrebe posledično pomeni, da je treba 
prilagoditi finančno izvajanje programov. 
Glede na uspešne izkušnje Evropskega 
razvojnega sklada (ERS) bi moral za večjo 
zmožnost EU za odzivanje na 
nepredvidene potrebe, določen znesek 
ostati nedodeljen kot rezerva za nove 
izzive in prednostne naloge. Uporabiti bi 
ga bilo treba v skladu s postopki, 
določenimi v tej uredbi.

Or. fr

Predlog spremembe 26
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Zaradi okrepitve odgovornosti 
partnerskih držav za njihove razvojne 
procese in vzdržnost zunanje pomoči bi 
morala Unija, če je ustrezno, dati prednost 
uporabi institucij samih držav partneric ter 
sistemov in postopkov partnerskih držav v 
zvezi z vsemi vidiki projektnega cikla za 
sodelovanje.

(42) Zaradi okrepitve odgovornosti 
partnerskih držav za njihove razvojne 
procese in vzdržnost zunanje pomoči mora
Unija dati prednost uporabi institucij samih 
držav partneric ter sistemov in postopkov 
partnerskih držav v zvezi z vsemi vidiki 
projektnega cikla za sodelovanje.
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Or. fr

Predlog spremembe 27
Luke Ming Flanagan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) V skladu z odstavkoma 22 in 23 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje78je
ta program treba oceniti na podlagi 
informacij, zbranih na podlagi posebnih 
zahtev glede spremljanja, pri čemer se je 
treba izogniti pretiranemu urejanju in 
upravnim bremenom, zlasti za države 
članice. Te zahteve lahko po potrebi 
vključujejo merljive kazalnike, ki so 
osnova za ocenjevanje učinkov programa 
na terenu. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. 
Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja 
pri pripravi delegiranih aktov Evropski 
parlament in Svet zlasti prejmeta vse 
dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav 
članic, njuni strokovnjaki pa se 
sistematično lahko udeležujejo sestankov 
strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 
pripravo delegiranih aktov.

(47) V skladu z odstavkoma 22 in 23 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. 
aprila 201678 o boljši pripravi zakonodaje 
je treba ta program oceniti na podlagi 
informacij, zbranih s posebnimi zahtevami
glede spremljanja, pri čemer se je treba 
izogniti prekomernemu zakonskemu
urejanju in upravnim bremenom, zlasti za 
države članice. Te zahteve lahko po potrebi 
vključujejo merljive kazalnike, ki so 
osnova za ocenjevanje učinkov programa 
na terenu. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. 
Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja 
pri pripravi delegiranih aktov bi morala
Evropski parlament in Svet zlasti prejeti
vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 
držav članic, njuni strokovnjaki pa se 
lahko sistematično udeležujejo sestankov 
strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 
pripravo delegiranih aktov.

_________________ _________________

78 Medinstitucionalni sporazum med 
Evropskim parlamentom, Svetom 
Evropske unije in Evropsko komisijo z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 
(UL L 123, 12.5.2016, str. 1–14).

78 Medinstitucionalni sporazum med 
Evropskim parlamentom, Svetom 
Evropske unije in Evropsko komisijo z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 
(UL L 123, 12.5.2016, str. 1–14).

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

Predlog uredbe
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 
stabilnost in mir ter obravnavati druge 
svetovne izzive, vključno z migracijami in 
mobilnostjo;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) človekove pravice in demokracija; (a) pravice državljanov in 
demokracija:

Or. fr

Predlog spremembe 30
Christophe Hansen

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) svetovni izzivi. (d) svetovni izzivi, na primer blaženje 
podnebnih sprememb in prilagajanje 
nanje.

Or. en
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Predlog spremembe 31
Christophe Hansen

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje te 
uredbe za obdobje 2021–2027 znašajo 89 
200 milijonov EUR v tekočih cenah.

1. Finančna sredstva za izvajanje te 
uredbe za obdobje 2021–2027 znašajo 
91 200 milijonov EUR v tekočih cenah.

Or. en

Obrazložitev

Gl. tudi člen 6(2)(b)

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

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka b – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 1 500 milijonov EUR za program 
za človekove pravice in demokracijo,

– 1 500 milijonov EUR za program 
za obvladovanje migracijske krize,

Or. fr

Predlog spremembe 33
Christophe Hansen

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka b – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 3 000 milijonov EUR za program 
za svetovne izzive;

– 5000 milijonov EUR za program za 
svetovne izzive;

Or. en
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Obrazložitev

Gl. tudi člen 6(1)

Predlog spremembe 34
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Unija si prek dialoga in sodelovanja 
s partnerskimi državami in regijami 
prizadeva za spodbujanje, razvoj in 
krepitev načel demokracije, pravne države
ter spoštovanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, na katerih temelji.

1. Unija si prek dialoga in sodelovanja 
s partnerskimi državami in regijami 
prizadeva za spodbujanje, razvoj in 
krepitev načel demokracije ter spoštovanja 
pravic državljanov in temeljnih svoboščin, 
na katerih temelji.

Or. fr

Predlog spremembe 35
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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.

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 36
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kadar zahtev ni mogoče izpolniti z 
nevojaškimi akterji, da bi se ustrezno 
dosegli cilji Unije iz te uredbe, in če je 
ogrožen obstoj delujočih državnih 
institucij ali zaščita človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin ter če državne 
institucije ne morejo obvladati te grožnje;
ter

(a) kadar zahtev ni mogoče izpolniti z 
nevojaškimi akterji, da bi se ustrezno 
dosegli cilji Unije iz te uredbe, in če so 
ogrožene delujoče državne institucije ali 
zaščita pravic državljanov in temeljnih 
svoboščin ali kadar državne institucije ne 
morejo obvladati te grožnje, ter

Or. fr

Predlog spremembe 37
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 38
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Okvirno 10 % finančnih sredstev iz 1. Okvirno 10 % finančnih sredstev iz 
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člena 4(2)(a) za dopolnitev finančnih 
dodelitev za posamezne države iz člena 12 
se dodeli partnerskim državam iz Priloge I 
za izvajanje pristopa na podlagi smotrnosti. 
Podlaga za odločitev o dodelitvah na 
podlagi smotrnosti je napredek v 
demokraciji, človekovih pravicah, pravni 
državi, sodelovanju pri migracijah, 
ekonomskem upravljanju in reformah. 
Napredek partnerskih držav se ocenjuje 
vsako leto.

člena 4(2)(a) za dopolnitev finančnih 
dodelitev za posamezne države iz člena 12 
se dodeli partnerskim državam iz Priloge I 
za izvajanje pristopa na podlagi smotrnosti. 
Podlaga za odločitev o dodelitvah na 
podlagi smotrnosti je napredek v 
demokraciji, sodelovanju pri migracijah, 
ekonomskem upravljanju in reformah. 
Napredek partnerskih držav se ocenjuje 
vsako leto.

Or. fr

Predlog spremembe 39
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristop na podlagi smotrnosti se ne 
uporablja za podporo civilni družbi, 
medosebnim stikom, vključno s 
sodelovanjem med lokalnimi organi, 
podporo za večje spoštovanje človekovih 
pravic ali podporne ukrepe, povezane s 
krizo. V primeru resnega ali trajnega 
poslabšanja na področju demokracije, 
človekovih pravic ali pravne države se 
lahko podpora tem ukrepom poveča.

2. Pristop na podlagi smotrnosti se ne 
uporablja za podporo civilni družbi, 
medosebnim stikom, vključno s 
sodelovanjem med lokalnimi organi, 
podporo za večje spoštovanje človekovih 
pravic ali podporne ukrepe, povezane s 
krizo.

Or. fr

Predlog spremembe 40
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V  izredno nujnih ustrezno 
utemeljenih primerih, kot so krize, 

4. V izredno nujnih ustrezno 
utemeljenih primerih, kot so krize, 



PE628.396v01-00 26/39 AM\1163886SL.docx

SL

vključno z naravnimi nesrečami ali 
nesrečami, ki jih povzroči človek, 
neposredne grožnje demokraciji, pravni 
državi, človekovim pravicam ali temeljnim 
svoboščinam, lahko Komisija v skladu s 
postopkom iz člena 35(4) sprejme akcijske 
načrte ali spremembe obstoječih akcijskih 
načrtov in ukrepov kot izvedbene akte, ki 
se začnejo takoj uporabljati.

vključno z naravnimi nesrečami ali 
nesrečami, ki jih povzroči človek, lahko 
Komisija v skladu s postopkom iz člena 
35(4) sprejme akcijske načrte ali 
spremembe obstoječih akcijskih načrtov in 
ukrepov kot izvedbene akte, ki se začnejo 
takoj uporabljati.

Or. fr

Predlog spremembe 41
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nepovratna sredstva majhne 
vrednosti, brez potrebe po sofinanciranju, 
če je to ustrezno, namenjenih 
zagovornikom človekovih pravic za 
financiranje nujnih ukrepov za zaščito;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 42
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) nepovratna sredstva, brez potrebe 
po sofinanciranju, za financiranje ukrepov 
v najtežjih razmerah, v katerih objava 
razpisa za zbiranje predlogov ne bi bila 
ustrezna, tudi v okoliščinah, v katerih so
resno ogrožene temeljne svoboščine, v 
katerih je varnost ljudi najbolj ogrožena ali 
v katerih organizacije za človekove 
pravice in zagovorniki človekovih pravic 

(b) nepovratna sredstva, brez potrebe 
po sofinanciranju, za financiranje ukrepov 
v najtežjih razmerah, v katerih objava 
razpisa za zbiranje predlogov ne bi bila 
ustrezna, tudi v okoliščinah, v katerih so 
resno ogrožene temeljne svoboščine, v 
katerih je varnost ljudi najbolj ogrožena. 
Tovrstna nepovratna sredstva ne presegajo 
1 000 000 EUR in trajajo največ 18 
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delujejo v najtežjih razmerah. Tovrstna 
nepovratna sredstva ne presegajo 1 000 
000 EUR in trajajo največ 18 mesecev, pri 
čemer se lahko navedeno obdobje v 
primeru objektivnih in nepredvidenih ovir 
za njihovo izvajanje podaljša za dodatnih 
12 mesecev;

mesecev, pri čemer se lahko navedeno 
obdobje v primeru objektivnih in 
nepredvidenih ovir za njihovo izvajanje 
podaljša za dodatnih 12 mesecev;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 44
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proračunska podpora iz točke (c) odstavka 
1, vključno s pogodbami o izvedbi 
sektorskih reform, temelji na odgovornosti 

Proračunska podpora iz točke (c) odstavka 
1, vključno s pogodbami o izvedbi 
sektorskih reform, temelji na odgovornosti 
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držav, vzajemni odgovornosti in skupni 
zavezanosti univerzalnim vrednotam, 
demokraciji, človekovih pravicah in 
načelu pravne države ter je namenjena 
krepitvi partnerstev med Unijo in 
partnerskimi državami. Vključuje 
okrepljen dialog o politikah, razvoj 
zmogljivosti in boljše upravljanje, ki 
dopolnjujejo prizadevanja partnerjev za 
uspešnejše zbiranje sredstev ter njihovo 
boljšo porabo v podporo trajnostne in 
vključujoče gospodarske rasti in delovnih 
mest ter izkoreninjenja revščine.

držav, vzajemni odgovornosti in skupni 
zavezanosti univerzalnim vrednotam, 
demokraciji, suverenosti in zaščiti narodov
ter je namenjena krepitvi partnerstev med 
Unijo in partnerskimi državami. Vključuje 
okrepljen dialog o politikah, razvoj 
zmogljivosti in boljše upravljanje, ki 
dopolnjujejo prizadevanja partnerjev za 
uspešnejše zbiranje sredstev ter njihovo 
boljšo porabo v podporo trajnostne in 
vključujoče gospodarske rasti in delovnih 
mest ter izkoreninjenja revščine.

Or. fr

Predlog spremembe 45
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v omejitve, 
povezane z naravo in cilji ukrepa, je 
udeležba v postopkih javnih naročil ter 
postopkih za dodelitev nepovratnih 
sredstev in nagrad za ukrepe, financirane v 
okviru programov za človekove pravice in 
demokracijo in programov za stabilnost in 
mir, ter ukrepi hitrega odzivanja na voljo 
brez omejitev.

2. Brez poseganja v omejitve, 
povezane z naravo in cilji ukrepa, je 
udeležba v postopkih javnih naročil ter 
postopkih za dodelitev nepovratnih 
sredstev in nagrad za ukrepe, financirane v 
okviru programov za stabilnost in mir, ter 
ukrepi hitrega odzivanja na voljo brez 
omejitev.

Or. fr

Predlog spremembe 46
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. V okviru programa za človekove črtano
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pravice in demokracijo je upravičen kateri 
koli subjekt, ki ni zajet v opredelitvi 
pravnega subjekta iz člena 2(6), kadar je 
to potrebno za izvajanje na področjih 
ukrepanja tega programa.

Or. fr

Predlog spremembe 47
Anneli Jäätteenmäki

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 
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.

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 
državah, s posebnim poudarkom na 
izkoreninjenju revščine, trajnostni in 
vključujoči rasti, odpornosti proti 
negativnim posledicam podnebnih 
sprememb, 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.

Or. en
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Predlog spremembe 48
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 temeljnih 
svoboščin;

Or. fr

Predlog spremembe 49
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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;

Or. fr

Predlog spremembe 50
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 
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;

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

Predlog spremembe 51
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) namenjanje posebne pozornosti 
prikrajšanim, ranljivim in marginaliziranim 
osebam, med drugim otrokom, starejšim, 
invalidom, osebam LGBTI ter 
domorodnim ljudstvom. To vključuje 
spodbujanje prehoda z institucionalne skrbi 
za otroke na skrb za otroke, ki temelji na 
skupnosti;

(d) namenjanje posebne pozornosti 
prikrajšanim, ranljivim in marginaliziranim 
osebam, med drugim otrokom, starejšim, 
invalidom ter domorodnim ljudstvom. To 
vključuje spodbujanje prehoda z 
institucionalne skrbi za otroke na skrb za 
otroke, ki temelji na skupnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(r) spodbujanje dostojanstva in 
odpornosti dolgotrajno prisilno razseljenih 
oseb ter njihovega vključevanja v 
gospodarsko in družbeno življenje držav 
gostiteljic in gostiteljskih skupnosti.

(r) spodbujanje dostojanstva in 
odpornosti dolgotrajno prisilno razseljenih 
oseb ter njihovega začasnega vključevanja 
v gospodarsko in družbeno življenje držav 
gostiteljic in gostiteljskih skupnosti ter 
priprava na najboljši možni ponovni 
sprejem v njihovih državah izvora.

Or. fr

Predlog spremembe 53
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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



PE628.396v01-00 32/39 AM\1163886SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Krepitev partnerstev na področju 
migracij in mobilnosti na podlagi 
celovitega in uravnoteženega pristopa, ki 
zajema vse vidike migracij, vključno s 
pomočjo pri izvajanju dvostranskih ali 
regionalnih sporazumov in dogovorov 
Unije, tudi partnerstev za mobilnost;

(a) Krepitev partnerstev na področju 
migracij in mobilnosti na podlagi 
celovitega in uravnoteženega pristopa, ki 
zajema vse vidike migracij, vključno s
pomočjo pri izvajanju dvostranskih ali 
regionalnih sporazumov in dogovorov 
Unije, tudi partnerstev za mobilnost in 
vračanje migrantov;

Or. fr

Predlog spremembe 54
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obravnavanje in zmanjševanje 
osnovnih vzrokov za nedovoljene 
migracije in prisilno razseljevanje;

(c) obravnavanje in zmanjševanje 
osnovnih vzrokov za nedovoljene 
migracije in prisilno razseljevanje s 
partnerstvi s tretjimi državami, zlasti kar 
zadeva ponovni sprejem njihovih 
državljanov, ter odprava teh vzrokov;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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, trgovine z ljudmi in tihotapljenja 
migrantov, pa tudi tihotapcev, ter 
okrepitev sodelovanja na področju 
celovitega upravljanja meja;
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Or. fr

Predlog spremembe 56
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) krepitev znanstvene, tehnične, 
človekove in institucionalne zmogljivosti 
za upravljanje migracij;

(e) krepitev znanstvene, tehnične, 
človeške in institucionalne zmogljivosti za 
upravljanje migracij, da bi evropske države
zaščitili pred škodljivimi učinki;

Or. fr

Predlog spremembe 57
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 migracijskih 
politik, ki zagotavljajo dobro upravljanje 
meja Unije in ponovno vračanje vseh 
nezakonitih priseljencev;

Or. fr

Predlog spremembe 58
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 

(g) spodbujanje pogojev za olajšanje 
vračanja migrantov in dobro upravljane 
mobilnosti ter medosebnih stikov, s 
katerimi se povečuje učinek vračanja 
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migracij; migrantov na razvoj držav;

Or. fr

Predlog spremembe 59
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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 zaščite beguncev, ki 
so začasno sprejeti na evropska tla;

Or. fr

Predlog spremembe 60
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) podpiranje na razvoju temelječih 
rešitev za prisilno razseljene osebe in
njihove gostiteljske skupnosti;

(i) podpiranje rešitev za razvoj 
procesa za vrnitev prisilno razseljenih 
oseb v njihove države izvora;

Or. fr

Predlog spremembe 61
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) podpiranje sodelovanja diaspore v 
izvornih državah;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 62
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) spodbujanje univerzalnega dostopa 
do trajnostne energije, spodbujanje 
nizkoogljičnega, proti podnebnim 
spremembam odpornega, z viri 
učinkovitega in krožnega gospodarstva v 
skladu s Pariškim sporazumom o 
podnebnih spremembah;

(j) spodbujanje univerzalnega dostopa 
do trajnostne energije, spodbujanje 
nizkoogljičnega, proti podnebnim 
spremembam odpornega, z viri 
učinkovitega in krožnega gospodarstva;

Or. fr

Predlog spremembe 63
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Priloga III – točka 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— Prispevanje k spodbujanju 
temeljnih vrednot demokracije, pravne 
države, univerzalnosti in nedeljivosti 
človekovih pravic, spoštovanju 
človekovega dostojanstva, načel 
nediskriminacije, enakosti in solidarnosti 
ter spoštovanju načel Ustanovne listine 
Združenih narodov in mednarodnega 
prava.

— Prispevanje k spodbujanju 
temeljnih vrednot demokracije, 
spoštovanju človekovega dostojanstva, 
načel nediskriminacije, enakosti in 
solidarnosti ter spoštovanju načel 
Ustanovne listine Združenih narodov in 
mednarodnega prava.

Or. fr

Predlog spremembe 64
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Priloga III – točka 1 – alinea 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— Omogočanje sodelovanja in 
partnerstva s civilno družbo pri vprašanjih 
človekovih pravic in demokracije, tudi v 
občutljivih in perečih primerih. Oblikuje 
se skladna in celostna strategija na vseh 
ravneh za doseganje v nadaljevanju 
navedenih ciljev.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 65
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Priloga III – točka 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— Spoštovanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin za vse, prispevanje k 
oblikovanju družb, v katerih so 
uveljavljene udeležba, nediskriminacija, 
strpnost, pravičnost in odgovornost, 
solidarnost in enakost. Spoštovanje in 
upoštevanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin za vse se spremljata, spodbujata 
in krepita v skladu z načeli univerzalnosti, 
neločljivosti in medsebojne odvisnosti 
človekovih pravic. Program obsega 
državljanske, politične, ekonomske, 
socialne in kulturne pravice. Obravnavajo 
se izzivi na področju človekovih pravic, 
obenem pa se krepi civilna družba ter 
varujejo zagovorniki človekovih pravic in 
povečuje njihova vloga, tudi v povezavi s 
krčenjem njihovih možnosti za ukrepanje.

— Spoštovanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin za vse, prispevanje k 
oblikovanju družb, v katerih so 
uveljavljene udeležba, nediskriminacija, 
strpnost, pravičnost in odgovornost, 
solidarnost in enakost. Spremlja se 
spoštovanje temeljnih svoboščin za vse. 
Program obsega državljanske, politične, 
ekonomske, socialne in kulturne pravice.

Or. fr

Predlog spremembe 66
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
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Priloga III – točka 1 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— Spodbujanje učinkovitega 
multilateralizma in strateškega 
partnerstva za prispevanje h krepitvi 
zmogljivosti mednarodnih, regionalnih in 
nacionalnih okvirov pri spodbujanju in 
varovanju človekovih pravic, demokracije 
in pravne države. Spodbujajo se strateška 
partnerstva, pri čemer se posebna 
pozornost namenja Uradu visokega 
komisarja Združenih narodov za 
človekove pravice (OHCHR), 
Mednarodnemu kazenskemu sodišču 
(MKS) ter ustreznim regionalnim in 
nacionalnim mehanizmom na področju 
človekovih pravic. Poleg tega program 
spodbuja izobraževanje in raziskave na 
področju človekovih pravic in 
demokracije, tudi prek globalnega 
kampusa za človekove pravice in 
demokracijo.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 67
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Priloga III – točka 3 – točka 1 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) preprečevanje konfliktov in 
odzivanje na krize;

(d) preprečevanje konfliktov in 
odzivanje na krize, predvsem migracijske;

Or. fr

Predlog spremembe 68
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – del A – točka 2 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podpiranje globalnih ukrepov za 
zmanjšanje vseh razsežnosti neenakosti, 
kot so razlike med deklicami/ženskami in 
dečki/moškimi, za zagotovitev, da imajo 
vsi enake možnosti, da sodelujejo v 
gospodarskem in družbenem življenju.

(c) podpiranje globalnih ukrepov za 
spodbujanje dopolnjevanja med moškimi 
in ženskami in zagotavljanje, da imajo vsi 
enake možnosti, da sodelujejo v 
gospodarskem in družbenem življenju.

Or. fr

Predlog spremembe 69
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) prizadevanje za globalni pristop k 
izzivu, ki ga predstavlja demografija 
Afrike;

Or. fr

Predlog spremembe 70
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) razmere, ki ogrožajo demokracijo, 
javni red in mir, varstvo človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin ali varnost in 
zaščito posameznikov, zlasti tistih, ki so 
izpostavljeni nasilju na podlagi spola v 
nestabilnih razmerah;

(b) razmere, ki ogrožajo demokracijo, 
javni red in mir, in temeljne svoboščine ali 
varnost in zaščito posameznikov, zlasti 
tistih, ki so izpostavljeni nasilju na podlagi 
spola v nestabilnih razmerah;

Or. fr
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(f) na podlagi spodbujanja trajnostnega 
razvoja prispevanje k obravnavi specifičnih 
temeljnih vzrokov nedovoljenih migracij in 
spodbujanje odpornosti tranzitnih in 
gostiteljskih skupnosti, prispevanje k 
trajnostnemu ponovnemu vključevanju 
migrantov, ki se vračajo v države svojega 
izvora, ob ustreznem upoštevanju krepitve 
pravne države, dobrega upravljanja in 
človekovih pravic.

(f) na podlagi spodbujanja trajnostnega 
razvoja prispevanje k obravnavi specifičnih 
temeljnih vzrokov nedovoljenih migracij in 
spodbujanje odpornosti tranzitnih in 
gostiteljskih skupnosti, prispevanje k 
trajnostnemu ponovnemu vključevanju 
migrantov, ki se vračajo v države svojega 
izvora, ob ustreznem spodbujanju dobrega 
upravljanja in spoštovanja pravic 
državljanov.

Or. fr
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