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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Čeprav geografsko področje te uredbe zajema cel svet, uredba ostaja posebej osredotočena na 
sosedstvo EU. Glede na institucionalno nestabilnost v številnih od teh držav, ki jo pogosto 
spremlja hudo poslabšanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, lahko ima Unija 
pomembno in edinstveno vlogo ter postane mednarodni akter na področju razvoja in 
mednarodnega sodelovanja. 

Glavni cilj vsake razvojne politike je spodbuditi oprijemljiv gospodarski in družbeni napredek 
v tretjih državah, ki predvsem koristi družbam ter obenem spodbuja spoštovanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin. Zato je ključnega pomena, da Unija spodbuja učinkovit dialog 
z organizacijami civilne družbe in nevladnimi organizacijami kot svojimi ključnimi partnerji, 
saj njihova politična nepristranskost ter njihove lokalne dejavnosti na področju človekovih 
pravic in socialnega razvoja zagotavljajo dodano vrednost. Z uredbo bi bilo treba okrepiti 
njihovo vlogo pri izvajanju programov. Svet in Evropska komisija bi morala upoštevati 
njihovo mnenje in graditi odnose na podlagi vzajemnega zaupanja ter odgovornosti. 

S sprejetjem zavezujočih pravnih aktov in političnih zavez, kot so Listina o temeljnih 
pravicah, Evropsko soglasje o razvoju in uradno priznanje Evropske konvencije o človekovih 
pravicah, je Unija določila pravni okvir, ki ga je treba izvajati v vsem pravu in politikah EU. 

V skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi s členoma 2 in 3 
ter določbami člena 19 Listine o temeljnih pravicah mora agenda razvojnih politik in politik 
sodelovanja temeljiti na pristopu na podlagi človekovih pravic. Zato je treba pojave, kot je 
prisilno razseljevanje, obravnavati z dolgoročnimi politikami, najprej na lokalnih upravnih 
ravneh ter ob popolnem upoštevanju evropskih načel in zavez, zlasti v zvezi s pravico do 
dostopa do mednarodne zaščite, ki jo določa mednarodno pravo. 

Glede na demokratično poslanstvo Evropskega parlamenta je nujno okrepiti njegovo ključno 
nadzorno vlogo. Zato bi moral Evropski parlament skupaj z državami članicami ohraniti 
posebno pristojnost za spremljanje in ocenjevanje letnih poročil, ki jih predloži Evropska 
komisija. Zgolj obveščanje Parlamenta, kot je predlagano v osnutku predloga, ne zadošča. 

V istem predlogu je tudi navedeno, da je eden od ciljev te uredbe zagotoviti večjo finančno 
prožnost pri prerazporejanju sredstev. Vendar pa prožnost, ki je potrebna za hitro odzivanje na 
nujne izzive, ne bi smela škoditi jasnemu, preglednemu in dobro uveljavljenemu mehanizmu 
upravljanja. Poleg tega bi morala biti predvsem namenjena zadovoljitvi nujnih potreb 
ranljivih držav (podsaharska Afrika, najmanj razvite države), ne pa vnaprej določena in 
pogojena z odločitvami geostrateške zunanje politike EU. Razvojno sodelovanje ne bi smelo 
postati orodje zunanje ali trgovinske politike, ki bi se uporabljalo predvsem v korist interesom 
EU, kot se zdi, da predlaga uredba NDICI (člen 3(1)).

Uredba bi morala biti osredotočena na odpravljanje revščine, boj proti neenakostim in 
spodbujanje pravic, ne pa na politične cilje EU, kot sta varnost in nadzor migracij.

Zato je v uredbi potrebno boljše ravnovesje med preveč poudarjenim geografskim in 
tematskim stebrom glede na to, da je prvi bolj povezan z geopolitičnimi cilji Evropske unije, 
slednji pa prispeva k svetovnemu razvoju na področju temeljnih pravic ter dobrobiti 
prebivalstva v kriznih ali pokriznih razmerah.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za zunanje 
zadeve in Odbor za razvoj kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

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 spodbujanje 
trajnostnega razvoja, prispevanje k 
izkoreninjenju revščine, boj proti 
neenakostim, kot jih med drugim 
povzročata izkoriščanje virov ali zemljišč
in prilaščanje vode, ter podpiranje načel
Unije iz člena 3(5) ter členov 8 in 21 
Pogodbe o Evropski uniji.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Izvajanje te uredbe bi moralo 
temeljiti na političnem okviru za razvojno 
sodelovanje Unije, kot je določen v agendi 
OZN za trajnostni razvoj do leta 2030, 
Pariškem sporazumu1a, Evropskem 
soglasju o razvoju1b, Akcijskem načrtu 
EU za človekove pravice in demokracijo, 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah, Evropski konvenciji o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter Konvenciji OZN o otrokovih pravicah. 
Temeljiti bi moralo tudi na petih 
prednostnih nalogah, določenih v globalni 
strategiji za zunanjo in varnostno politiko 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: 
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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.

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 načel Unije, vključno s 
prispevanjem k izkoreninjenju revščine, 
boju proti neenakostim, zlasti socialnim,
ohranjanjem miru, preprečevanjem 
konfliktov, bojem proti temeljnim vzrokom 
za prisilne migracije in razseljevanje ob 
zagotavljanju trdnega sodelovanja s 
tretjimi državami za uresničitev območja 
varnosti v sosedstvu, pomočjo prebivalstvu
ter državam in regijam, ki se soočajo z 
večjim migracijskim pritiskom ali 
spopadajo naravnimi nesrečami ali 
nesrečami, ki jih povzroči človek, podporo
pravični trgovinski politiki, gospodarski 
diplomaciji in gospodarskemu sodelovanju, 
ki spoštujejo človekove pravice, 
spodbujanjem digitalnih rešitev in 
tehnologij ter spodbujanjem mednarodne 
razsežnosti politik Unije. Za spodbujanje 
svojih interesov bi morala Unija upoštevati 
in spodbujati visoke socialne in okoljske 
standarde, ustavno demokracijo, 
mednarodno pravo in človekove pravice.

__________________ __________________

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

1a UL L 282, 19.10.2016, str. 4.

1b UL C 210, 30.6.2017, str. 1.
59 „Skupna vizija, enotno ukrepanje: 
močnejša Evropa. Globalna strategija za 
zunanjo in varnostno politiko Evropske 
unije“, junij 2016.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V skladu z globalno strategijo in 
Sendajskim okvirom za zmanjševanje 
tveganja nesreč za obdobje 2015–2030, 
sprejetim 18. marca 201561, bi bilo treba 
priznati potrebo po prehodu z odzivanja na 
krize in njihovega obvladovanja na bolj 
strukturiran, dolgoročni pristop, ki 
učinkoviteje obravnava primere 
nestabilnosti, naravnih nesreč in nesreč, ki 
jih povzroči človek, ter dolgotrajne krize. 
Potrebni so večji poudarek in skupni 
pristopi glede zmanjševanja, preprečevanja 
in omejevanja tveganj ter pripravljenosti 
nanje, hkrati pa tudi nadaljnja prizadevanja 
za izboljšanje hitrega odzivanja in trajnega 
okrevanja. Ta uredba bi torej morala 
prispevati h krepitvi odpornosti ter 
povezovanju humanitarne pomoči in 
razvojnega delovanja prek ukrepov hitrega 
odzivanja.

(11) V skladu z globalno strategijo in 
Sendajskim okvirom za zmanjševanje 
tveganja nesreč za obdobje 2015–2030, 
sprejetim 18. marca 201561, bi bilo treba 
priznati potrebo po prehodu z odzivanja na 
krize in njihovega obvladovanja na bolj 
strukturiran, dolgoročni pristop, ki 
učinkoviteje obravnava primere 
nestabilnosti, naravnih nesreč in nesreč, ki 
jih povzroči človek, ter dolgotrajne krize. 
Potrebni so večji poudarek in skupni 
pristopi glede zmanjševanja, preprečevanja 
in omejevanja tveganj ter pripravljenosti 
nanje, hkrati pa tudi nadaljnja prizadevanja 
za izboljšanje hitrega odzivanja in trajnega 
okrevanja, ki temelji na človekovih 
pravicah. Ta uredba bi torej morala 
prispevati h krepitvi odpornosti ter 
povezovanju humanitarne pomoči in 
razvojnega delovanja prek geografskih in 
tematskih programov ter ukrepov hitrega 
odzivanja.

__________________ __________________

61 „Sendajski okvir za zmanjševanje 
tveganja nesreč“, sprejet 18. marca 2015, 
ki ga je Generalna skupščina Združenih 
narodov potrdila 3. junija 2015 
(A/RES/69/283).

61 „Sendajski okvir za zmanjševanje 
tveganja nesreč“, sprejet 18. marca 2015, 
ki ga je Generalna skupščina Združenih 
narodov potrdila 3. junija 2015 
(A/RES/69/283).

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V skladu s cilji trajnostnega razvoja 
naj bi ta uredba prispevala k okrepljenemu 
spremljanju in poročanju s poudarkom na 
rezultatih, ki vključujejo izložke, izide in 
učinke v partnerskih državah, ki prejemajo 
zunanjo finančno pomoč Unije. Zlasti se, 
kot je bilo dogovorjeno v soglasju, 
pričakuje, da se bo iz ukrepov na podlagi te 

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

uredbe prispevalo 20 % uradne razvojne 
pomoči, financirane v skladu s to uredbo, 
za socialno vključevanje in človekov 
razvoj, vključno z enakostjo spolov ter 
opolnomočenjem žensk, pa tudi 
vključevanjem invalidov.

Predlog spremembe 5

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 najmanj 
razvite države in druge države po svetu, ki 
so ranljive in potrebujejo največ pomoči) 
kot tudi tematsko (doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja prek mednarodnega 
sodelovanja, boj proti podnebnim 
spremembam in degradaciji okolja ter 
prispevanje k varovanju človekovih pravic 
v partnerskih državah Unije).

Predlog spremembe 6

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 

(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 
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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.

mobilnost, vključno z odpravljanjem 
temeljnih vzrokov za migracije in 
razseljevanje ter nove izzive, kot so 
okoljske migracije, pa tudi pomoč 
prebivalstvu, državam in regijam, ki se s 
tem soočajo. 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. 
Ta uredba bi morala pomagati izvajati 
cilje trajnostnega razvoja v evropski 
sosedski politiki in zagotoviti skladnost 
politik za trajnostni razvoj prek svojih 
ciljev.

__________________ __________________

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.

Predlog spremembe 7

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 

(29) Sodelovanje s tretjimi državami bi 
moralo prispevati k zagotavljanju dostopa 
do mednarodne zaščite, vključno s 
spodbujanjem varnih in zakonitih poti za 
migracije in azil, odpravi temeljnih 
vzrokov prisilnih migracij in 
razseljevanja, učinkovitemu odzivanju na 
okoljske migracije, zaščiti žrtev trgovine z 
ljudmi in tihotapljenja ter odpravi 
povpraševanja po trgovini z ljudmi, na 
podlagi polnega spoštovanja mednarodnih
in evropskih zavez glede človekovih pravic 
ter načel solidarnosti, nediskriminacije in 
nevračanja.



AD\1172240SL.docx 9/32 PE625.583v02-00

SL

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.

Predlog spremembe 8

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 in 
azilno politiko, ter hkrati dopolnjevati 
migracijsko politiko Unije in prednostne 
naloge, določene v okviru Sklada za azil 
in migracije. V ta namen in brez poseganja 
v nove izzive naj bi se 10 % finančnih 
sredstev namenilo odpravljanju temeljnih 
vzrokov prisilnih migracij in 
razseljevanja, z uporabo zakonitih poti za 
migracije, zagotavljanjem ustreznega 
dostopa do mednarodne zaščite ter 
podpiranjem potreb razseljenih oseb in 
gostiteljskih skupnosti. To naj bi se 
doseglo s podpiranjem dostojnih in 
trajnostnih zaposlitev, zlasti za mlade, ter 
zdravstva, prehrane, izobraževanja in 
drugih socialnih predpogojev za 
zaposljivost.

Predlog spremembe 9



PE625.583v02-00 10/32 AD\1172240SL.docx

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(34) Namen EFSD+ bi morala biti 
podpora naložbam za prispevanje k 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja s 
spodbujanjem trajnostnega in 
vključujočega gospodarskega in 
družbenega razvoja, spodbujanjem
socialno-ekonomske odpornosti v 
partnerskih državah, s posebnim 
poudarkom na izkoreninjenju revščine, 
trajnostnem in vključujočem 
gospodarskem napredku, ustvarjanju 
dostojnih delovnih mest in gospodarskih 
priložnosti, zlasti za mlade in ženske, 
spretnostih in podjetništvu, s 
spodbujanjem mikro-, malih in srednjih 
podjetij in zadrug, stabilnem naložbenem 
okolju ter obravnavanju degradacije 
okolja, prilaščanja zemljišč in vode,
podnebnih sprememb prek blaženja in 
prilagajanja ter posebnih socialno-
ekonomskih temeljnih vzrokov za prisilne
migracije in razseljevanje, v skladu z 
ustreznimi okvirnimi programskimi 
dokumenti. Poleg tega bi se bilo treba 
osredotočiti na izboljšanje zagotavljanja 
osnovnih javnih storitev, kot so zdravstvo, 
izobraževanje, prehrana, voda, sanitarna 
oskrba in higiena, pa tudi zanesljiva 
preskrba s hrano in enakopraven dostop 
do dostojnih bivališč, ter na izboljšanje 
kakovosti življenja hitro rastočega 
urbanega prebivalstva. Posebna pozornost 
bi se morala nameniti državam, ki so bile 
opredeljene kot države v nestabilnih 
razmerah ali konfliktih, najmanj razvitim 
državam in močno zadolženim revnim 
državam.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39
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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 
človekovih pravic, demokracije in dobrega 
upravljanja, varnosti in stabilnosti, 
podnebnih sprememb in okolja, oceanov 
ter temeljnih vzrokov za prisilne migracije 
in razseljevanje. 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 sredstva za 
izredne razmere. Uporabiti bi ga bilo treba 
v skladu s postopki, določenimi v tej 
uredbi.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Letni in večletni akcijski načrti ter 
ukrepi iz člena 19 so delovni programi v 
skladu s finančno uredbo. Letne ali 
večletne akcijske načrte sestavljajo sklopi 
ukrepov, ki so združeni v posamezen 
dokument.

(43) Letni in večletni akcijski načrti ter 
ukrepi iz člena 19 so delovni programi v 
skladu s finančno uredbo. Letne ali 
večletne akcijske načrte sestavljajo sklopi 
ukrepov, v katerih se navedejo zastavljeni 
cilji, pričakovani rezultati in glavne 
dejavnosti, načini izvrševanja ter partnerji 
za izvrševanje, proračun ter vsi povezani 
odhodki za podporo, ki so združeni v 
posamezen dokument.
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Predlog spremembe 12

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 
zakonodaje78 je 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 2016 o boljši pripravi 
zakonodaje78 je 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 bi morale 
vključevati merljive kazalnike, ki so 
osnova za ocenjevanje učinkov programa 
na terenu. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, vključno z ustreznimi 
deležniki in strokovnjaki, 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.

__________________ __________________

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.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47a) Za izboljšanje dejanske 
odgovornosti in preglednosti proračuna 
Unije, bi ta uredba morala vključevati 
določbe za okrepitev spremljanja, 
poročanja in ocenjevanja ter zlasti 
poseben postopek za izboljšano poročanje 
Evropskemu parlamentu o letnih 
programih. Z večjo prožnostjo pri 
dodeljevanju sredstev je nadzor izvajanja 
ključen za proračunske organe Unije, da 
bi zagotovili, da bodo izdatki odražali cilje 
in načela iz te uredbe.

Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) podpirati in pospeševati dialog in 
sodelovanje s tretjimi državami in regijami 
v sosedstvu, podsaharski Afriki, Aziji in 
Pacifiku ter v Ameriki in na Karibih, da bi 
si prizadevali za trajnostni razvoj, 
izkoreninili revščino in se borili proti 
neenakostim, kot jih med drugim 
povzročata izkoriščanje naravnih virov ali 
prilaščanje zemljišč in vode;

Predlog spremembe 15

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) utrjevati in podpirati demokracijo, 
človekove pravice in družbeno enakost, 
podpirati organizacije civilne družbe, 
nadaljnjo stabilnost na podlagi miru ter 
obravnavati druge svetovne izzive, kot so 
podnebne spremembe in temeljni vzroki 
prisilnih migracij in razseljevanja, 
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revščina ter naravne nesreče ali nesreče, 
ki jih povzroči človek;

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsaj 20 % uradne razvojne 
pomoči, financirane v skladu s to uredbo, 
bi bilo treba nameniti za ukrepe v podporo 
družbenemu vključevanju in človekovemu 
razvoju, da bi podprli in okrepili 
zagotavljanje osnovnih socialnih storitev, 
kot so zdravstvo, vključno s prehrano, 
izobraževanje in socialna zaščita, zlasti 
najbolj marginaliziranim in s poudarkom 
na ženskah in otrocih.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Geografski programi lahko zajemajo vse 
tretje države, razen za kandidatke in 
potencialne kandidatke, kot so 
opredeljene v Uredbi (EU) št…/…80

(IPA), in čezmorske države in ozemlja, kot 
so opredeljeni v Sklepu Sveta …/… (EU).

Geografski programi lahko zajemajo vse 
tretje države, razen za čezmorske države in 
ozemlja, kot so opredeljeni v Sklepu Sveta 
.../... (EU).

_________________

80 Uredba Evropskega parlamenta in 
Sveta o vzpostavitvi instrumenta za 
predpristopno pomoč (UL L).

Obrazložitev

Med migracijsko krizo je Evropska komisija državam Zahodnega Balkana, ki so vse države 
kandidatke z dostopom do predpristopne pomoči, namenila humanitarno financiranje. Poleg 
humanitarne pomoči se je prek instrumenta za predpristopno pomoč zagotovila finančna in 
tehnična podpora za dejavnosti, povezane s povečanim pretokom v okviru migracijske in 
begunske krize. Sedanji instrument ne bi smel izrecno izključiti držav kandidatk in 
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potencialnih kandidatk zaradi zagotavljanja finančne prožnosti po potrebi.

Predlog spremembe 18

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevanje k stabilnosti in 
preprečevanje konfliktov v nujnih 
razmerah ter razmerah na začetku krize, 
sredi krize in po krizi;

(a) prispevanje k preprečevanju
konfliktov v nujnih razmerah ter razmerah 
na začetku krize, sredi krize in po krizi v 
skladu z Evropsko konvencijo o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter odpravljanje temeljnih vzrokov kriz, 
kot so dezertifikacija, izkoriščanje 
naravnih virov ter prilaščanje zemljišč in 
vode.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zneskom iz odstavka 2 se doda 
rezerva za nove izzive in prednostne 
naloge iz člena 15, ki bo znašal 10 200 
milijonov EUR.

3. Zneskom iz odstavka 2 se doda 
rezerva za nove izzive, izredne razmere in 
prednostne naloge iz člena 15, ki bo 
znašala 10 200 milijonov EUR.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni okvir politike za izvajanje te 
uredbe predstavljajo pridružitveni 
sporazumi, sporazumi o partnerstvu in 
sodelovanju, večstranski sporazumi in 
drugi sporazumi, ki vzpostavljajo pravno 
zavezujoč odnos s partnerskimi državami, 
ter sklepi Evropskega sveta in sklepi Sveta, 

Splošni okvir politike za izvajanje te 
uredbe predstavljajo Evropsko soglasje o 
razvoju, Akcijski načrt EU za človekove 
pravice in demokracijo, Listina Evropske 
unije o temeljnih pravicah, Evropska 
konvencija o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, Konvencija OZN o 
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izjave srečanj na vrhu ali sklepi srečanj na 
visoki ravni s partnerskimi državami, 
ustrezne resolucije Evropskega parlamenta, 
sporočila Komisije ali skupna sporočila 
Komisije ter visokega predstavnika Unije 
za zunanje zadeve in varnostno politiko.

otrokovih pravicah in pridružitveni 
sporazumi, sporazumi o partnerstvu in 
sodelovanju, večstranski sporazumi in 
drugi sporazumi, ki vzpostavljajo pravno 
zavezujoč odnos s partnerskimi državami, 
če ti pridružitveni sporazumi, sporazumi o 
partnerstvu in sodelovanju, večstranski 
sporazumi in drugi sporazumi ne 
povezujejo razvojne pomoči, varnostnih 
potreb in upravljanja migracij, ter sklepi 
Evropskega sveta in sklepi Sveta, izjave 
srečanj na vrhu ali sklepi srečanj na visoki 
ravni s partnerskimi državami, ustrezne 
resolucije Evropskega parlamenta, 
sporočila Komisije ali skupna sporočila 
Komisije ter visokega predstavnika Unije 
za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 22

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

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

7. S partnerji se skuša doseči bolj 
usklajen, celosten in strukturiran pristop k 
vprašanju migracij, učinkovitost tega 
pristopa pa se redno ocenjuje, ne da bi se 
razvojna pomoč pogojevala z 
upravljanjem migracij v tretjih državah in 
spoštovanjem človekovih pravic, vključno 
s pravico vsakega posameznika, da zapusti 
matično državo.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Krepitev zmogljivosti vojaških akterjev v 
podporo razvoju in varnosti za razvoj

Uporaba sredstev Unije za krepitev 
zmogljivosti vojaških akterjev

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) usposabljanja, namenjenega 
posebej za krepitev zmogljivosti 
oboroženih sil za boj.

(c) usposabljanja, namenjenega za 
krepitev zmogljivosti katerih koli
oboroženih sil za boj.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Unija se po potrebi posvetuje tudi z 
drugimi donatorji in akterji, vključno s 
predstavniki civilne družbe in lokalnimi 
organi;

(c) Unija se posvetuje tudi z drugimi 
donatorji in akterji, vključno s predstavniki 
civilne družbe in lokalnimi organi;
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) brez poseganja v odstavek 4 ukrepi, 
kolikor je mogoče, temeljijo na dialogu 
med Unijo, državami članicami in 
zadevnimi partnerskimi državami, vključno 
z nacionalnimi in lokalnimi organi, ki 
vključujejo civilno družbo, nacionalne in 
lokalne parlamente ter druge zainteresirane 
strani, da se okrepi odgovornost za proces 
in spodbudi podpora nacionalnim in 
regionalnim strategijam;

(a) brez poseganja v odstavek 4 ukrepi 
temeljijo na vključujočem dialogu med 
Unijo, državami članicami in zadevnimi 
partnerskimi državami, vključno z 
nacionalnimi in lokalnimi organi, ki 
vključujejo civilno družbo, vključno s 
predstavniki otrok, starejših, invalidov, 
oseb LGBTI in domorodnih ljudstev, 
nacionalne in lokalne parlamente in 
skupnosti ter druge ustrezne zainteresirane 
strani, da se okrepi odgovornost za proces 
in spodbudi podpora nacionalnim in 
regionalnim strategijam;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Rezerva za nove izzive in prednostne 
naloge

Novi izzivi in izredne razmere

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotovitev ustreznega odziva 
Unije v nepredvidenih okoliščinah;

(a) zagotovitev ustreznega odziva 
Unije ob novih izzivih in v nepredvidenih 
okoliščinah;

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obravnavanje novih potreb ali 
novih izzivov, kot so potrebe in izzivi na 
mejah Unije ali njenih sosed, povezani s 
kriznimi in pokriznimi razmerami ali 
migracijskimi pritiski;

(b) obravnavanje novih potreb ali 
novih izzivov ali izrednih razmer, 
povezanih s kriznimi in pokriznimi 
razmerami, naravnimi nesrečami ali 
nesrečami, ki jih povzroči človek, ali 
obsežnimi zlorabami človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Znesek iz člena 6(3) se ne uporabi 
za ukrepe, pogojene z upravljanjem 
migracij.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Okvirno 10 % finančnih sredstev iz 
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.

1. Okvirno 10 % finančnih sredstev iz 
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 
človekovih pravicah, pravni državi in 
dobrem upravljanju. Napredek partnerskih 
držav se ocenjuje vsako leto ob dejavnem 
sodelovanju civilne družbe.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2
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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 organizacij civilne 
družbe, nevladnih organizacij, 
medosebnim stikom, podporo za večje 
spoštovanje človekovih pravic ali podporne 
ukrepe, povezane s krizo. V primeru 
resnega ali trajnega poslabšanja na 
področju človekovih pravic se podpora tem 
ukrepom poveča.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Čezmejno sodelovanje, kot je 
opredeljeno v členu 2(3), zajema 
sodelovanje na mejah s sosednjimi 
državami, transnacionalno sodelovanje 
prek večjih transnacionalnih ozemelj, 
pomorsko sodelovanje okoli morskih 
bazenov in medregionalno sodelovanje.

1. Čezmejno sodelovanje, kot je 
opredeljeno v členu 2(3), ob popolnem 
spoštovanju instrumentov mednarodnega 
prava človekovih pravic, med drugim tudi 
Protokola k Pogodbi o ustanovitvi Afriške 
gospodarske skupnosti v zvezi s prostim 
gibanjem oseb, pravico do prebivanja in 
pravico do ustanavljanja, ter konvencijo iz 
leta 1951 o statusu beguncev, zajema 
sodelovanje na mejah s sosednjimi 
državami, transnacionalno sodelovanje 
prek večjih transnacionalnih ozemelj, 
pomorsko sodelovanje okoli morskih 
bazenov in medregionalno sodelovanje. 
Čezmejno sodelovanje se ne izvaja za 
podporo nadzora migracij. Komisija 
omogoči neposredno prejemanje pritožb 
upravičenih partnerjev. Takšne 
informacije upošteva pri odločitvi o 
prihodnjem sodelovanju s temi partnerji.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V primeru kršitev človekovih 
pravic ali temeljnih svoboščin se vsi 
programi čezmejnega sodelovanja v 
zadevni državi, ki jih financira Unija, 
nemudoma prekinejo.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če odhodki za podporo niso 
vključeni v akcijske načrte ali ukrepe iz 
člena 21, Komisija po potrebi sprejme 
podporne ukrepe. Financiranje Unije pri 
podpornih ukrepih lahko zajema:

2. Če odhodki za podporo niso 
vključeni v akcijske načrte ali ukrepe iz 
člena 21, Komisija po potrebi sprejme 
podporne ukrepe. Financiranje Unije pri 
podpornih ukrepih lahko z izjemo kakršnih 
koli dejavnosti ali ukrepov vojaške narave 
zajema:

Predlog spremembe 36

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 

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 stabilnega okolja 
za naložbe, ki spodbuja socialno-
ekonomsko odpornost 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 
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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.

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.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi sporazumi o jamstvu za zunanje 
delovanje se na zahtevo dajo na voljo 
Evropskemu parlamentu in Svetu, pri 
čemer se zagotovi varovanje zaupnih in 
poslovno občutljivih informacij.

Vsi sporazumi o jamstvu za zunanje 
delovanje se dajo na voljo Evropskemu 
parlamentu in Svetu, pri čemer se zagotovi 
varovanje zaupnih in poslovno občutljivih 
informacij.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podrobna pravila o zagotavljanju 
jamstva za zunanje delovanje, vključno z 
ureditvijo glede kritja in njegovim 
določenim kritjem za portfelje in projekte v 
okviru posameznih vrst instrumentov, 
kakor tudi analizo tveganja za projekte in 
portfelje projektov, tudi na sektorski, 
regionalni in nacionalni ravni;

(b) podrobna pravila o zagotavljanju 
jamstva za zunanje delovanje, vključno z 
ureditvijo glede kritja in njegovim 
določenim kritjem za portfelje in projekte v 
okviru posameznih vrst instrumentov, 
kakor tudi analizo tveganja za projekte in 
portfelje projektov, pri čemer je posebna 
pozornost posvečena zlasti tveganjem v 
zvezi s spoštovanjem človekovih pravic, 
tudi na sektorski, regionalni in nacionalni 
ravni;

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3 – točka g
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) obveznosti v zvezi s spremljanjem, 
poročanjem in ocenjevanjem;

(g) obveznosti v zvezi s preglednim 
spremljanjem, poročanjem in 
ocenjevanjem;

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi morebitnih pritožb tretjih strani v 
partnerskih državah, vključno s 
skupnostmi in posamezniki, ki bi bili 
oškodovani zaradi projektov, podprtih z 
jamstvom EFSD+, Komisija in delegacije 
Evropske unije na svojih spletnih mestih 
objavijo neposredne sklice na pritožbene 
mehanizme zadevnih partnerjev, ki so 
sklenili sporazume s Komisijo. Komisija 
omogoči tudi neposredno prejemanje 
pritožb, ki jih vložijo upravičene 
nasprotne strani v zvezi z obravnavo 
njihovih pritožb. Te informacije upošteva 
pri odločitvi o prihodnjem sodelovanju s 
temi partnerji.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija poroča o finančnih 
instrumentih, proračunskih jamstvih, 
finančni pomoči v skladu s členoma 241 
in 250 finančne uredbe. V ta namen 
upravičeni partnerji vsako leto predložijo 
informacije, ki jih Komisija potrebuje za 
izpolnitev obveznosti poročanja.

8. Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži letno poročilo o 
operacijah financiranja in naložbenih 
operacijah, ki jih krije jamstvo EFSD+, 
ter o delovanju EFSD+, njegovem 
upravljanju in dejanskem prispevku k 
ciljem. Poročilo se objavi, priloži pa se mu 
mnenje Računskega sodišča.
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Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je ustrezno, temeljijo ocene na načelih 
dobre prakse Odbora za razvojno pomoč 
pri OECD, njihov namen pa je ugotoviti, 
ali so bili cilji uresničeni, in oblikovati 
priporočila za izboljšanje prihodnjih 
ukrepov.

Ocene temeljijo na načelih dobre prakse 
Odbora za razvojno pomoč pri OECD, 
njihov namen pa je ugotoviti, ali so bili 
cilji uresničeni, in oblikovati priporočila za 
izboljšanje prihodnjih ukrepov.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na koncu izvajanja uredbe, vendar ne 
pozneje kot v štirih letih po zaključku 
obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno 
oceno uredbe. V oceni se preuči prispevek 
Unije za doseganje ciljev te uredbe, pri 
čemer se upoštevajo kazalniki, ki merijo 
dosežene rezultate, in kakršne koli 
ugotovitve in sklepne ugotovitve glede 
učinka te uredbe.

Na koncu izvajanja uredbe, vendar ne 
pozneje kot v 18 mesecih po zaključku 
obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno 
oceno uredbe. V oceni se preuči prispevek 
Unije za doseganje ciljev te uredbe, pri 
čemer se upoštevajo kazalniki, ki merijo 
dosežene rezultate, in kakršne koli 
ugotovitve in sklepne ugotovitve glede 
učinka te uredbe.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V končni oceni se presodi uspešnost Unije 
pri doseganju ciljev iz člena 3(3) v zvezi s 
človekovim razvojem in družbenim 
vključevanjem.
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Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v primernem obsegu vključi vse 
zadevne zainteresirane strani v postopek 
ocenjevanja financiranja Unije, ki se 
zagotavlja v skladu s to uredbo, in se, če je 
ustrezno, lahko odloči, da bo ocenjevanje 
opravila skupaj z državami članicami in 
razvojnimi partnerji v tesnem sodelovanju 
s partnerskimi državami.

Komisija vključi vse zadevne 
zainteresirane strani in upravičence, 
vključno z organizacijami civilne družbe, 
v postopek ocenjevanja financiranja Unije, 
ki se zagotavlja v skladu s to uredbo, pri 
čemer se posebej zagotovi, da so zastopane 
najbolj marginalizirane in ranljive osebe 
in skupine. Komisija se, če je ustrezno, 
lahko odloči, da bo ocenjevanje opravila 
skupaj z državami članicami in razvojnimi 
partnerji v tesnem sodelovanju s 
partnerskimi državami.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 37 črtano

Odstopanje od zahtev glede 
prepoznavnosti

Zaradi varnostnih ali lokalnih politično 
občutljivih vprašanj je lahko zaželeno ali 
potrebno omejiti komunikacijske 
dejavnosti in dejavnosti za povečanje 
prepoznavnosti v nekaterih državah ali na 
nekaterih območjih ali v določenih 
obdobjih. V takih primerih se ciljno 
občinstvo ter orodja, produkti in načini za 
povečanje prepoznavnosti, ki se 
uporabljajo za promocijo določenega 
ukrepa, določijo za vsak primer posebej, 
po posvetovanju in v dogovoru z Unijo. 
Kadar je zaradi nenadne krize potrebno 
hitro posredovanje, ni treba takoj 
pripraviti celotnega načrta glede 
komuniciranja in povečanja 
prepoznavnosti. Vendar se v takih 
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primerih podpora Unije kljub temu 
ustrezno navede že ob samem začetku.

Predlog spremembe 47

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 48

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 49

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

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 

(a) Pripravljanje sporazumov o 
poenostavitvi vizumskih postopkov in 
preseljevanju;
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regionalnih sporazumov in dogovorov 
Unije, tudi partnerstev za mobilnost;

Predlog spremembe 50

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 prisilno razseljevanje;

Predlog spremembe 51

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;

črtano

Predlog spremembe 52

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 migracijskih politik, 
temelječih na človekovih pravicah, 
vključno s programi zaščite;

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Priloga II – del B – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Spodbujanje okrepljenega (a) Spodbujanje okrepljenega 
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političnega sodelovanja; političnega sodelovanja v zvezi s 
človekovimi pravicami;

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Priloga II – del B – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) krepitev regionalnega sodelovanja, 
zlasti v okviru vzhodnega partnerstva in 
Unije za Sredozemlje, sodelovanja po 
vsem evropskem sosedstvu in čezmejnega 
sodelovanja;

(d) krepitev regionalnega sodelovanja, 
zlasti v okviru vzhodnega partnerstva in 
Unije za Sredozemlje, sodelovanja po 
vsem evropskem sosedstvu in čezmejnega 
sodelovanja v skladu z Evropsko 
konvencijo o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin;

Predlog spremembe 55

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Zagotavljanje nadaljnje vodilne 
vloge EU pri oblikovanju globalnega 
programa za upravljanje migracij in 
prisilnega razseljevanja v vseh njegovih 
razsežnostih;

(a) Zagotavljanje vodilne vloge Unije
pri oblikovanju globalnega programa za 
prisilno razseljevanje v skladu z globalnih 
dogovorov Organizacije združenih 
narodov o varnih, urejenih in zakonitih 
migracijah in o beguncih ter s členom 3 
Evropske konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin;

Predlog spremembe 56

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) usmerjanje in podpiranje globalnih 
in medregionalnih političnih dialogov, 
vključno z izmenjavo in sodelovanjem na 
področju migracij in prisilnega 

(b) usmerjanje in podpiranje globalnih 
in medregionalnih političnih dialogov, 
vključno s sodelovanjem, temelječim na 
človekovih pravicah, na področju
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razseljevanja; prisilnega razseljevanja;

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – del A – točka 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podpiranje izvajanja mednarodnih 
zavez in zavez EU na področju migracij in 
prisilnega razseljevanja, tudi v obliki
nadaljnjih ukrepov na podlagi globalnih 
dogovorov o migracijah in beguncih;

(c) podpiranje izvajanja mednarodnih 
zavez in zavez Unije na področju migracij 
in prisilnega razseljevanja, tudi nadaljnjih 
ukrepov na podlagi globalnih dogovorov o 
migracijah in beguncih ter v skladu s 
členom 3 Evropske konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – del A – točka 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) izboljševanje svetovne zbirke 
dokazov, tudi o migracijah/razvojnem 
povezovanju, in uvajanje pilotnih ukrepov, 
namenjenih razvoju inovativnih 
operativnih pristopov na področju 
migracij in prisilnega razseljevanja.

(d) izboljševanje svetovne zbirke 
dokazov, tudi o migracijah/razvojnem 
povezovanju, in uvajanje pilotnih ukrepov, 
namenjenih razvoju inovativnih pristopov, 
temelječih na človekovih pravicah, na 
področju prisilnega razseljevanja.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Priloga IV – točka 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izvajanje kratkoročne rehabilitacije 
in obnove, da bi se žrtvam naravnih nesreč 
ali nesreč, ki jih je povzročil človek, 
konfliktov in globalnih groženj omogočilo 
izkoriščanje minimalne ravni socialno-
ekonomskega vključevanja, in čimprejšnje 
ustvarjanje pogojev za nadaljevanje 
razvoja na podlagi dolgoročnih ciljev, ki 

(c) izvajanje kratkoročne rehabilitacije 
in obnove, da bi se žrtvam naravnih nesreč 
ali nesreč, ki jih je povzročil človek, 
konfliktov in globalnih groženj omogočilo 
izkoriščanje minimalne ravni socialno-
ekonomskega vključevanja, in čimprejšnje 
ustvarjanje pogojev za nadaljevanje 
razvoja na podlagi dolgoročnih ciljev, ki 
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jih določijo zadevne države in regije; to 
vključuje obravnavanje nujnih in takojšnjih 
potreb, ki izhajajo iz razseljevanja ljudi 
(beguncev, razseljenih oseb in oseb v 
postopku vračanja) po naravnih nesrečah 
ali nesrečah, ki jih je povzročil človek, ter

jih določijo zadevne države in regije; to 
vključuje obravnavanje nujnih in takojšnjih 
potreb, ki izhajajo iz razseljevanja ljudi po 
naravnih nesrečah ali nesrečah, ki jih je 
povzročil človek, ter

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Priloga V – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 prisilnega razseljevanja
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.
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