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Predlog spremembe 54
Maria Grapini

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 čezmejnega sodelovanja. 
Ta uredba bi morala prispevati k temu 
cilju.

Or. en

Predlog spremembe 55
Tomáš Zdechovský

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. cs
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Predlog spremembe 56
Anders Primdahl Vistisen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Izvajanje te uredbe bi moralo 
temeljiti na petih prednostnih nalogah, 
določenih v globalni strategiji za zunanjo 
in varnostno politiko Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: globalna strategija)59, 
ki je bila predstavljena 19. junija 2016 in 
predstavlja vizijo Unije ter okvir za 
povezano in odgovorno zunanje ukrepanje 
v sodelovanju s partnerji, pri katerem bi
Unija uveljavila svoje vrednote in interese. 
Unija bi morala okrepiti partnerstva ter 
spodbujati dialog o politikah in skupne 
odzive na izzive svetovnega pomena. 
Njeno delovanje bi moralo podpirati vse 
vidike interesov in vrednot Unije, vključno 
z ohranjanjem miru, preprečevanjem 
konfliktov, krepitvijo mednarodne varnosti, 
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, preprečevanjem 
nedovoljenih migracij na ozemlje Unije 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. Poleg tega bi Unija morala 
uporabljati načelo pogojenosti razvojne 
pomoči za partnerske države glede na 
njihovo izpolnjevanje zahtev glede 
vračanja in ponovnega sprejema, 
upravljanja migracij ter nadzora meja.
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_________________ _________________

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

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

Or. en

Predlog spremembe 57
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(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, prispevanjem k izkoreninjenju 
revščine, boju proti vsem oblikam 
neenakosti, krepitvijo mednarodne 
varnosti, bojem proti temeljnim vzrokom 
za nedovoljene migracije in prisilno 
razseljevanje ter pomočjo prebivalstvu, 
državam in regijam, ki se spopadajo z
večjim migracijskim pritiskom ter
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 
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pravic. interesov bi morala Unija upoštevati in 
spodbujati načela spoštovanja visokih 
socialnih in okoljskih standardov, pravne 
države, mednarodnega prava in človekovih 
pravic.

_________________ _________________

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

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

Or. en

Predlog spremembe 58
Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(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, s hkratnim 
zagotavljanjem tesnega sodelovanja s 
tretjimi državami za zagotovitev varnosti
in stabilnosti sosedskega območja, in 
pomočjo prebivalstvu, državam in regijam, 
ki se spopadajo z naravnimi nesrečami ali 
nesrečami, ki jih povzroči človek, podporo 
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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.

trgovinski politiki, gospodarski diplomaciji 
in gospodarskemu sodelovanju, 
spodbujanjem digitalnih rešitev in 
tehnologij ter spodbujanjem mednarodne 
razsežnosti politik Unije. Za spodbujanje 
svojih interesov bi morala Unija upoštevati 
in spodbujati načela spoštovanja visokih 
socialnih in okoljskih standardov, pravne 
države, mednarodnega prava in človekovih 
pravic.

_________________ _________________

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

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

Or. en

Predlog spremembe 59
Tomáš Zdechovský

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(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 
migracije in pomočjo prebivalstvu, 
državam in regijam, ki se spopadajo z 
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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.

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.

_________________ _________________

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

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

Or. cs

Predlog spremembe 60
Maria Grapini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za izvajanje novega mednarodnega 
okvira, vzpostavljenega z Agendo 2030, 
globalno strategijo in soglasjem, bi moral 
biti cilj te uredbe izboljšanje skladnosti in 
zagotavljanje uspešnosti zunanjega 
delovanja Unije z usmerjanjem njenih 
prizadevanj prek usklajenega instrumenta 
za boljše izvajanje različnih politik 
zunanjega delovanja.

(10) Za izvajanje novega mednarodnega 
okvira, vzpostavljenega z Agendo 2030, 
globalno strategijo in soglasjem, bi moral 
biti cilj te uredbe izboljšanje skladnosti, 
pomoči ter združljivosti s politikami 
zunanje pomoči in zagotavljanje 
uspešnosti zunanjega delovanja Unije z 
usmerjanjem njenih prizadevanj prek 
usklajenega instrumenta za boljše izvajanje 
različnih politik zunanjega delovanja ter 
okrepitev socialne kohezije v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 61
Maria Grapini
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 62
Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova)

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,
človekove pravice in mednarodno 
sodelovanje).

Or. en

Predlog spremembe 63
Maria Grapini
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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, pravna država in človekove 
pravice, s posebnim poudarkom na 
nadaljnjem povezovanju s civilno družbo; 
gospodarski razvoj; varnost, boj proti 
goljufijam, korupciji, organiziranemu 
kriminalu in terorizmu; 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. en

Predlog spremembe 64
Tomáš Zdechovský

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
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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, 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, ter tudi 
novi izzivi, kot so okoljske migracije. 
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. cs

Predlog spremembe 65
Maria Grapini

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 

(23) Glavni pristop za ukrepe, ki se 
financirajo v okviru te uredbe, bi moral biti 
v okviru geografskih programov, da se kar 
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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.

najbolj poveča učinek pomoči Unije in da 
se delovanje Unije približa partnerskim 
državam in njihovemu prebivalstvu. Ta 
splošni pristop bi bilo treba dopolniti s 
tematskimi programi in ukrepi hitrega 
odzivanja, ki bi lahko pozitivno vplivali na 
gospodarski razvoj in varnost.

Or. en

Predlog spremembe 66
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

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 

(29) Bistvenega pomena je, da se 
dodatno okrepi sodelovanje na področju 
migracij s tretjimi državami, s čimer bi se 
izkoristile dobro upravljane in zakonite 
migracije s spodbujanjem varnih in 
zakonitih poti za migracije ter azil, 
vključno s programi humanitarnih 
vizumov in povečanjem zmogljivosti Unije 
ter držav članic za preselitev, ter
učinkovito obravnavale nedovoljene 
migracije. Tovrstno sodelovanje bi moralo 
prispevati k zagotavljanju dostopa do 
mednarodne zaščite, odpravi temeljnih 
vzrokov in glavnih dejavnikov 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, 
pa tudi solidarnosti, nediskriminacije in 
nevračanja.
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zagotavljati potreben vzvod.

Or. en

Predlog spremembe 67
Josep-Maria Terricabras

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 spodbujati 
varne in zakonite poti za migracije ter azil, 
vključno s povečanjem zmogljivosti Unije 
in držav članic za preselitev. Sodelovanje s 
tretjimi državami bi moralo prispevati k 
zagotavljanju dostopa do mednarodne 
zaščite, odpravi temeljnih vzrokov
prisilnega razseljevanja, zaščiti žrtev 
trgovine z ljudmi in tihotapljenja ter 
odpravi povpraševanja po njej, na podlagi 
polnega spoštovanja evropskih in 
mednarodnih zavez glede človekovih 
pravic ter načel solidarnosti, 
nediskriminacije in nevračanja.

Or. en
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Predlog spremembe 68
Tomáš Zdechovský

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 na področju 
migracij s partnerskimi državami, s čimer 
bi se izkoristile dobro upravljane in 
zakonite migracije, učinkovito obravnavale 
nedovoljene migracije ter okoljske 
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.

Or. cs

Predlog spremembe 69
Anders Primdahl Vistisen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29
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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 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 spodbujanju nacionalnih programov za 
preselitev, odpravi temeljnih vzrokov 
nedovoljenih migracij, krepitvi nadzora
meja in prizadevanj v boju proti 
nedovoljenim migracijam, trgovini z 
ljudmi in tihotapljenju migrantov ter
obenem pospešiti vračanje in ponovni 
sprejem. 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
in obenem preprečuje nedovoljene 
migracije na ozemlje Unije. Ta uredba bi 
morala prispevati k usklajenemu, 
celostnemu in strukturiranemu pristopu do 
migracij ter omogočati čim večje sinergije 
in zagotavljati potreben vzvod.

Or. en

Predlog spremembe 70
Josep-Maria Terricabras

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 

črtano
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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.

Or. en

Predlog spremembe 71
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

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 in azilno
politiko Unije. V ta namen in brez 
poseganja v nepredvidene okoliščine naj bi 
se 10 % finančnih sredstev namenilo
razvoju zakonitih poti za migracije, 
zagotavljanju ustreznega dostopa do 
mednarodne zaščite, 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.

Or. en

Predlog spremembe 72
Tomáš Zdechovský

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30
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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 in prednostne naloge, določene v 
okviru Sklada za azil, migracije in 
vključevanje. V ta namen in brez 
poseganja v nove izzive ter 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.

Or. cs

Predlog spremembe 73
Anders Primdahl Vistisen

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 naraščajočimi 
migracijskimi pritiski, 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, preprečevanju 
nedovoljenih migracij na ozemlje Unije
ter podpiranju upravljanja in nadzora
migracij.

Or. en

Predlog spremembe 74
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Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(34) Namen EFSD+ bi morala biti 
podpora naložbam za prispevanje k 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja s 
spodbujanjem trajnostnega in 
vključujočega gospodarskega in 
družbenega razvoja ter socialno-
ekonomske odpornosti v partnerskih 
državah, s posebnim poudarkom na 
izkoreninjenju revščine, 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 in 
prisilno razseljevanje, v skladu z 
ustreznimi okvirnimi programskimi 
dokumenti. Osredotočiti se je treba zlasti 
na izboljšanje zagotavljanja osnovnih 
javnih storitev, kot so zdravstvo,
izobraževanje, prehrana, voda, sanitarna 
oskrba in higiena, socialno varstvo in 
enak dostop do prehranske varnosti ter 
dostopnih, dostojnih in cenovno 
sprejemljivih stanovanj ter izboljšanje 
kakovosti življenja vse številčnejših
prebivalcev mest, pri čemer bi se morala
posebna pozornost nameniti državam, ki 
so bile opredeljene kot države v nestabilnih 
razmerah ali konfliktih, najmanj razvitim 
državam in močno zadolženim revnim 
državam.

Or. en

Predlog spremembe 75
Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova)

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 76
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

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 

(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 
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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.

ter temeljnih vzrokov za migracije in 
prisilno 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 prednostne 
naloge. Uporabiti bi ga bilo treba v skladu 
s postopki, določenimi v tej uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 77
Tomáš Zdechovský

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 
človekovih pravic, demokracije in dobrega 
upravljanja, varnosti in stabilnosti, 
podnebnih sprememb in okolja, oceanov 
ter migracij 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. cs
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Predlog spremembe 78
Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova)

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 
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, izredne razmere in prednostne 
naloge. Uporabiti bi ga bilo treba v skladu 
s postopki, določenimi v tej uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 79
Anders Primdahl Vistisen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) V skladu s finančno uredbo, 
Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta72, Uredbo 
Sveta (ES, Euratom) št. 2988/9573, Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9674 in 

(44) V skladu s finančno uredbo, 
Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta72, Uredbo 
Sveta (ES, Euratom) št. 2988/9573, Uredbo 
Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9674 in 
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Uredbo Sveta (EU) 2017/193975 bi bilo 
treba finančne interese Unije zaščititi z 
učinkovitimi in sorazmernimi ukrepi, ki 
vključujejo preprečevanje, odkrivanje, 
odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti, 
tudi goljufij, povračilo izgubljenih, 
neupravičeno izplačanih ali nepravilno 
porabljenih sredstev ter po potrebi 
naložitev upravnih sankcij. Zlasti lahko v 
skladu z Uredbo (EU, Euratom) 
št. 883/2013 in Uredbo (Euratom, ES) 
št. 2185/96 Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF) izvaja upravne 
preiskave, vključno s pregledi in 
inšpekcijami na kraju samem, da bi 
ugotovil, ali je prišlo do goljufije, 
korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki 
škodijo finančnim interesom Unije. V 
skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 lahko 
Evropsko javno tožilstvo preiskuje in 
preganja goljufije ter druga kazniva 
dejanja, ki škodijo finančnim interesom 
Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 
2017/137176 Evropskega parlamenta in 
Sveta. V skladu s finančno uredbo mora 
vsaka oseba ali subjekt, ki prejema 
sredstva Unije, v celoti sodelovati pri 
zaščiti finančnih interesov Unije, ter 
Komisiji, uradu OLAF in Evropskemu 
računskemu sodišču podeliti potrebne 
pravice in dostop ter zagotoviti, da vse
tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje 
sredstev Unije, podelijo enakovredne 
pravice; zato bi morali sporazumi s 
tretjimi državami in ozemlji ter z 
mednarodnimi organizacijami, kot tudi 
vse pogodbe ali sporazumi, ki izhajajo iz 
izvajanja te uredbe, vsebovati določbe, ki 
Komisijo, Računsko sodišče in urad OLAF 
izrecno pooblaščajo za izvajanje takšnih 
revizij, pregledov in inšpekcij na kraju 
samem v skladu z njihovimi pristojnostmi, 
ter zagotavljajo, da vse tretje osebe, ki so 
vključene v izvrševanje financiranja Unije, 
podelijo enakovredne pravice.

Uredbo Sveta (EU) 2017/193975 bi bilo 
treba finančne interese Unije zaščititi z 
učinkovitimi in sorazmernimi ukrepi, ki 
vključujejo preprečevanje, odkrivanje, 
odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti, 
tudi goljufij, povračilo izgubljenih, 
neupravičeno izplačanih ali nepravilno 
porabljenih sredstev ter po potrebi 
naložitev upravnih sankcij. Zlasti lahko v 
skladu z Uredbo (EU, Euratom) 
št. 883/2013 in Uredbo (Euratom, ES) 
št. 2185/96 Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF) izvaja upravne 
preiskave, vključno s pregledi in 
inšpekcijami na kraju samem, da bi 
ugotovil, ali je prišlo do goljufije, 
korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki 
škodijo finančnim interesom Unije. V 
skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 lahko 
Evropsko javno tožilstvo preiskuje in 
preganja goljufije ter druga kazniva 
dejanja, ki škodijo finančnim interesom 
Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 
2017/137176 Evropskega parlamenta in 
Sveta. Vse pogodbe ali sporazumi, ki 
izhajajo iz izvajanja te uredbe, bi morali
vsebovati določbe, ki Komisijo, Računsko 
sodišče in urad OLAF izrecno pooblaščajo 
za izvajanje takšnih revizij, pregledov in 
inšpekcij na kraju samem v skladu z 
njihovimi pristojnostmi, ter zagotavljajo, 
da vse tretje osebe, ki so vključene v 
izvrševanje financiranja Unije, podelijo 
enakovredne pravice.

_________________ _________________

72 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne

72 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
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11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih 
izvaja Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta 
(Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 
18.9.2013, str. 1).

11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih 
izvaja Evropski urad za boj proti 
goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta 
(Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 
18.9.2013, str. 1).

73 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 
z dne 18. decembra 1995 o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti 
(UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

73 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 
z dne 18. decembra 1995 o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti 
(UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

74 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 
z dne 11. novembra 1996 o pregledih in 
inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 
Komisija za zaščito finančnih interesov 
Evropskih skupnosti pred goljufijami in 
drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 
15.11.1996, str. 2).

74 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 
z dne 11. novembra 1996 o pregledih in 
inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 
Komisija za zaščito finančnih interesov 
Evropskih skupnosti pred goljufijami in 
drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 
15.11.1996, str. 2).

75 UL L 283, 31.10.2017, str. 1. 75 UL L 283, 31.10.2017, str. 1.

76 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o 
boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim 
interesom Unije, z uporabo kazenskega 
prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

76 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o 
boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim 
interesom Unije, z uporabo kazenskega 
prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

Or. en

Predlog spremembe 80
Maria Grapini

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „čezmejno sodelovanje“ pomeni 
sodelovanje med eno ali več državami 
članicami ter eno ali več tretjimi državami 
in ozemlji ob zunanjih mejah Unije.

(3) „čezmejno sodelovanje“ pomeni 
sodelovanje z eno ali več državami 
članicami ter eno ali več tretjimi državami 
in ozemlji ob zunanjih mejah Unije.

Or. en

Predlog spremembe 81
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Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

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 ter si 
prizadevati za trajnostni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 82
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge

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 in 
podpirati demokracijo, pravno državo in 
človekove pravice, podpirati organizacije 
civilne družbe, družbeno enakost nadaljnjo 
stabilnost in mir ter obravnavati druge 
svetovne izzive, vključno s temeljnimi 
vzroki za nedovoljene migracije in prisilno 
razseljevanje, revščino in podnebne 
nesreče;

Or. en

Predlog spremembe 83
Maria Grapini

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 

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

civilne družbe, nadaljnjo stabilnost in mir 
ter obravnavati druge svetovne izzive, 
vključno z migracijami in mobilnostjo ter 
bojem proti goljufijam, korupciji, 
organiziranemu kriminalu in terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 84
Tomáš Zdechovský

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 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 ter 
podnebnimi spremembami;

Or. cs

Predlog spremembe 85
Anders Primdahl Vistisen

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 in 
podpirati demokracijo, pravno državo in 
človekove pravice, podpirati organizacije 
civilne družbe, nadaljnjo stabilnost in mir 
ter obravnavati druge svetovne izzive, 
vključno z obravnavanjem nedovoljenih 
migracij in mobilnostjo;

Or. en
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Predlog spremembe 86
Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova)

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 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 naravnimi 
nesrečami ali nesrečami, ki jih povzroči 
človek;

Or. en

Predlog spremembe 87
Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljati hiter odziv na: krizne 
razmere, nestabilnost in konflikte; izzive v 
zvezi z odpornostjo ter povezovanjem 
humanitarne pomoči in razvojnega 
ukrepanja; ter potrebe in prednostne 
naloge zunanje politike.

(c) zagotavljati hiter odziv na: krizne 
razmere, nestabilnost in konflikte; izzive v 
zvezi z odpornostjo in trajnostjo ter 
potrebe in prednostne naloge zunanje 
politike.

Or. en

Predlog spremembe 88
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

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, 
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bi bilo treba nameniti socialnemu 
vključevanju in človekovemu razvoju, da 
bi podprli in okrepili zagotavljanje 
osnovnih socialnih storitev, kot so zdravje, 
vključno s prehrano, izobraževanje in 
socialna zaščita, zlasti najbolj 
marginaliziranim, s poudarkom na 
ženskah in otrocih.

Or. en

Predlog spremembe 89
Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova)

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).

Or. en

Obrazložitev

During the migration crisis, European Commission provided the countries in the Western 
Balkan, all of which are candidate countries with access to pre-accession assistance, with 
humanitarian funding. In addition to the humanitarian assistance, financial and technical 
support for activities related to the increased flow of migration and refugee crisis was 
provided through the Instrument for Pre-accession Assistance. The current instrument should 
not explicitly exclude the candidates and potential candidate countries for the reason of 
ensuring financial flexibility if needed.

Predlog spremembe 90
Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova)
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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 znašal 
10 200 milijonov EUR.

Or. en

Predlog spremembe 91
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

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.

Or. en

Predlog spremembe 92
Anders Primdahl Vistisen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1

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

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

Or. en

Predlog spremembe 93
Anders Primdahl Vistisen

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 94
Barbara Spinelli

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 EU za krepitev 
zmogljivosti vojaških akterjev

Or. en
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Predlog spremembe 95
Barbara Spinelli

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 96
Barbara Spinelli

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 97
Barbara Spinelli

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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3. Pomoč iz tega člena lahko zajema 
zlasti zagotavljanje programov za krepitev 
zmogljivosti v podporo razvoju in varnosti 
za razvoj, vključno z usposabljanjem, 
mentorstvom in svetovanjem, pa tudi 
zagotavljanje opreme, izboljšave 
infrastrukture in storitve, neposredno 
povezane s to pomočjo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 98
Barbara Spinelli

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pomoč iz tega člena se zagotovi le: črtano

(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

(b) kadar med zadevno partnersko državo 
in Unijo obstaja soglasje, da so vojaški 
akterji ključnega pomena za ohranitev, 
vzpostavitev ali ponovno vzpostavitev 
bistvenih pogojev za trajnostni razvoj, tudi 
v kriznih in ranljivih ali nestabilnih 
razmerah in okoliščinah.

Or. en

Predlog spremembe 99
Barbara Spinelli

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka a



PE629.585v01-00 32/43 AM\1167233SL.docx

SL

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 100
Barbara Spinelli

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kadar med zadevno partnersko 
državo in Unijo obstaja soglasje, da so 
vojaški akterji ključnega pomena za 
ohranitev, vzpostavitev ali ponovno 
vzpostavitev bistvenih pogojev za 
trajnostni razvoj, tudi v kriznih in 
ranljivih ali nestabilnih razmerah in 
okoliščinah.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 101
Barbara Spinelli

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pomoč Unije iz tega člena se ne 
uporabi za financiranje krepitve 
zmogljivosti vojaških akterjev v druge 
namene kakor za zagotavljanje razvojnih 
dejavnosti in varnosti za razvojne 

5. Pomoč Unije iz te uredbe se ne 
uporabi za financiranje krepitve 
zmogljivosti vojaških akterjev. Zlasti se ne 
uporabi za financiranje:
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dejavnosti. Zlasti se ne uporabi za 
financiranje:

Or. en

Predlog spremembe 102
Barbara Spinelli

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) naročanja orožja in streliva ali 
katere koli druge opreme, zasnovane za 
uporabo smrtonosne sile;

(b) naročanja orožja in streliva ali 
katere koli druge opreme, zasnovane za 
uporabo smrtonosne ali nesmrtonosne sile;

Or. en

Predlog spremembe 103
Barbara Spinelli

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.

Or. en

Predlog spremembe 104
Barbara Spinelli

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija pri oblikovanju in 
izvajanju ukrepov iz tega člena spodbuja 

črtano
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odgovornost partnerske države. Razvije 
tudi potrebne elemente in dobre prakse, 
potrebne za zagotavljanje srednje- in 
dolgoročne trajnosti, ter spodbuja pravno 
državo in uveljavljena mednarodna 
pravna načela.

Or. en

Predlog spremembe 105
Barbara Spinelli

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija za ukrepe iz tega člena 
vzpostavi ustrezne postopke za oceno 
tveganja, spremljanje in ocenjevanje.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 106
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge

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;
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Or. en

Predlog spremembe 107
Anders Primdahl Vistisen

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) zmogljivosti in zavezanosti 
partnerja, da spodbuja skupne interese in 
vrednote ter podpira skupne cilje in 
večstranska zavezništva, pa tudi napredek 
pri prednostnih nalogah Unije.

(e) zmogljivosti in zavezanosti 
partnerja, da spodbuja skupne interese in 
vrednote ter podpira skupne cilje in 
večstranska zavezništva, pa tudi napredek 
pri prednostnih nalogah Unije, zlasti na 
področju boja proti nedovoljenim 
migracijam in nadzora meja.

Or. en

Predlog spremembe 108
Maria Grapini

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V večletnih okvirnih programih se 
določajo prednostna področja za 
financiranje s strani Unije, specifični cilji, 
pričakovani rezultati, jasni in specifični 
kazalniki smotrnosti in okvirne finančne 
dodelitve, tako v celoti kot tudi za vsako 
prednostno področje posebej.

2. V večletnih okvirnih programih se 
določajo prednostna področja za 
financiranje s strani Unije, specifični cilji,
časovni razpored, pričakovani rezultati, 
jasni in specifični kazalniki smotrnosti in 
okvirne finančne dodelitve, tako v celoti 
kot tudi za vsako prednostno področje 
posebej.

Or. en

Predlog spremembe 109
Maria Grapini

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Večletni okvirni programi za 
tematske programe se lahko pregledajo, če 
je to potrebno za učinkovito izvajanje, 
zlasti kadar obstajajo bistvene spremembe 
okvira politike iz člena 7.

4. Večletni okvirni programi za 
tematske programe se lahko pregledajo, če 
je to potrebno za učinkovito izvajanje, 
zlasti kadar obstajajo bistvene spremembe 
okvira politike iz člena 7 ali zaradi kriznih 
razmer.

Or. en

Predlog spremembe 110
Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova)

Predlog uredbe
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Rezerva za nove izzive in prednostne 
naloge

Rezerva za nove izzive, izredne razmere in 
prednostne naloge

Or. en

Predlog spremembe 111
Tomáš Zdechovský

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;

Or. cs

Predlog spremembe 112
Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova)

Predlog uredbe
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Člen 15 – odstavek 1 – točka b

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, novih 
izzivov ali izrednih razmer, kot so potrebe 
in izzivi na mejah Unije ali njenih sosed, 
povezani s kriznimi in pokriznimi 
razmerami ali migracijskimi pritiski;

Or. en

Predlog spremembe 113
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka b

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, povezanih s kriznimi in 
pokriznimi razmerami, naravnimi 
nesrečami ali nesrečami, ki jih povzroči 
človek, ali obsežnimi zlorabami 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

Or. en

Predlog spremembe 114
Anders Primdahl Vistisen

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, 

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 preprečevanju 
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ekonomskem upravljanju in reformah. 
Napredek partnerskih držav se ocenjuje 
vsako leto.

nedovoljenih migracij, nadzoru meja,
ekonomskem upravljanju in reformah. 
Napredek partnerskih držav se ocenjuje 
vsako leto.

Or. en

Predlog spremembe 115
Barbara Spinelli

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.

Or. en

Predlog spremembe 116
Barbara Spinelli

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 
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pravico do ustanavljanja, ter Ženevsko 
konvencijo 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 tudi neposredno prejemanje 
pritožb upravičenih partnerjev. Te 
informacije upošteva pri odločitvi o 
prihodnjem sodelovanju s temi partnerji.

Or. en

Predlog spremembe 117
Barbara Spinelli

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pri izvajanju tega člena se v 
primeru kršitev človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin vsi programi, ki so 
povezani s čezmejnim sodelovanjem v 
zadevni državi in jih financira Unija, 
prekinejo.

Or. en

Predlog spremembe 118
Barbara Spinelli

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – uvodno besedilo

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 

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

Or. en

Predlog spremembe 119
Barbara Spinelli

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odhodke za dejavnosti informiranja 
in komuniciranja, vključno z razvojem 
komunikacijskih strategij ter 
korporativnega komuniciranja in 
prepoznavnostjo političnih prednostnih 
nalog Unije.

(c) odhodke za dejavnosti informiranja 
in komuniciranja.

Or. en

Predlog spremembe 120
Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova)

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 

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-
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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.

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

Predlog spremembe 121
Tomáš Zdechovský

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, 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 in zakonite 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.
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Or. cs

Predlog spremembe 122
Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova)

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.

Or. en

Predlog spremembe 123
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge

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;

Or. en

Predlog spremembe 124
Tanja Fajon, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini

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 

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

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;

Or. en

Predlog spremembe 125
Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova)

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 ter okrepitev sodelovanja na 
področju celovitega upravljanja meja in 
krepitev zmogljivosti izvornih in tranzitnih 
držav;

Or. en
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