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Predlog spremembe 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ta uredba vzpostavlja instrument 
partnerstva za sodelovanje s tretjimi 
državami z namenom uveljavljanja in 
spodbujanja interesov EU in skupnih 
interesov. Instrument partnerstva bo 
podpiral ukrepe, ki se učinkovito in prožno 
odzivajo na cilje, izhajajoče iz 
dvostranskih, regionalnih ali večstranskih 
odnosov Unije s tretjimi državami, in 
obravnaval izzive svetovnega pomena.

(1) Ta uredba vzpostavlja instrument 
partnerstva za sodelovanje s tretjimi 
državami z namenom uveljavljanja in 
spodbujanja skupnih interesov, temelječih 
na spoštovanju vseh človekovih pravic.. 
Instrument partnerstva bo podpiral ukrepe, 
ki se učinkovito in prožno odzivajo na 
cilje, izhajajoče iz dvostranskih, 
regionalnih ali večstranskih odnosov Unije 
s tretjimi državami, in obravnaval izzive 
svetovnega pomena.

Or. en

Predlog spremembe 11
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ta uredba vzpostavlja instrument 
partnerstva za sodelovanje s tretjimi 
državami z namenom uveljavljanja in 
spodbujanja interesov EU in skupnih 
interesov. Instrument partnerstva bo 
podpiral ukrepe, ki se učinkovito in prožno 
odzivajo na cilje, izhajajoče iz 
dvostranskih, regionalnih ali večstranskih 
odnosov Unije s tretjimi državami, in 
obravnaval izzive svetovnega pomena.

(1) Ta uredba vzpostavlja instrument 
partnerstva za sodelovanje s tretjimi 
državami z namenom uveljavljanja in 
spodbujanja interesov EU in skupnih 
interesov. Instrument partnerstva bo 
podpiral ukrepe, ki se učinkovito in prožno 
odzivajo na cilje, izhajajoče iz 
dvostranskih, regionalnih ali večstranskih 
odnosov Unije s tretjimi državami, in na 
podlagi vzajemnega spoštovanja 
obravnaval izzive svetovnega pomena.

Or. en
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Predlog spremembe 12
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izvajanje mednarodne razsežnosti 
strategije „Evropa 2020“ s podpiranjem 
dvostranskega, regionalnega in 
medregionalnega sodelovanja v okviru 
strategij Unije za partnerstvo, s 
spodbujanjem dialogov o politiki ter z 
razvijanjem skupinskih pristopov k 
izzivom svetovnega pomena, kot so 
energetska varnost, podnebne spremembe 
in okolje, ter odzivov nanje. Ta cilj se meri 
s sprejemanjem politik in ciljev strategije 
„Evropa 2020“ pri ključnih partnerskih 
državah;

(a) izvajanje mednarodne razsežnosti 
strategije „Evropa 2020“ s podpiranjem 
dvostranskega, regionalnega in 
medregionalnega sodelovanja v okviru 
strategij Unije za partnerstvo, s 
spodbujanjem dialogov o politiki ter z 
razvijanjem načel dobrega upravljanja in 
skupinskih pristopov k izzivom svetovnega 
pomena, kot so spodbujanje socialne 
kohezije, energetska varnost, podnebne 
spremembe in okolje, ter odzivov nanje. Ta 
cilj se meri s sprejemanjem politik in ciljev 
strategije „Evropa 2020“ pri ključnih 
partnerskih državah;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izvajanje mednarodne razsežnosti 
strategije „Evropa 2020“ s podpiranjem 
dvostranskega, regionalnega in 
medregionalnega sodelovanja v okviru 
strategij Unije za partnerstvo, s 
spodbujanjem dialogov o politiki ter z 
razvijanjem skupinskih pristopov k 
izzivom svetovnega pomena, kot so 
energetska varnost, podnebne spremembe 
in okolje, ter odzivov nanje. Ta cilj se meri 
s sprejemanjem politik in ciljev strategije 
„Evropa 2020“ pri ključnih partnerskih 
državah;

(a) izvajanje mednarodne razsežnosti 
strategije „Evropa 2020“ s podpiranjem 
dvostranskega, regionalnega in 
medregionalnega sodelovanja v okviru 
strategij Unije za partnerstvo, s 
spodbujanjem dialogov o politiki ter z 
razvijanjem skupinskih pristopov k 
izzivom svetovnega pomena, kot so 
energetska varnost, podnebne spremembe, 
ustvarjanje delovnih mest in okolje, ter 
odzivov nanje. Ta cilj se meri s 
sprejemanjem politik in ciljev strategije 
„Evropa 2020“ pri ključnih partnerskih 
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državah;

Or. en

Predlog spremembe 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izvajanje mednarodne razsežnosti 
strategije „Evropa 2020“ s podpiranjem 
dvostranskega, regionalnega in 
medregionalnega sodelovanja v okviru 
strategij Unije za partnerstvo, s 
spodbujanjem dialogov o politiki ter z 
razvijanjem skupinskih pristopov k 
izzivom svetovnega pomena, kot so 
energetska varnost, podnebne spremembe 
in okolje, ter odzivov nanje. Ta cilj se meri 
s sprejemanjem politik in ciljev strategije 
„Evropa 2020“ pri ključnih partnerskih 
državah;

(a) izvajanje mednarodne razsežnosti 
strategije „Evropa 2020“ s podpiranjem 
dvostranskega, regionalnega in 
medregionalnega sodelovanja v okviru 
strategij Unije za partnerstvo, s 
spodbujanjem dialogov o politiki ter z 
razvijanjem skupinskih pristopov k 
izzivom svetovnega pomena, kot so
trajnostni viri energije, podnebne 
spremembe in okolje, ter odzivov nanje;

Or. en

Predlog spremembe 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izboljšanje dostopa do trga ter 
razvijanje trgovinskih, naložbenih in 
poslovnih priložnosti za evropska podjetja 
z gospodarskimi partnerstvi ter poslovnim 
in zakonodajnim sodelovanjem; Ta cilj se 
meri z deležem Unije v zunanji trgovini s 

(b) spodbujanje pravične ter poštene 
trgovine in naložb, oblikovanih na 
pristopu, temelječem na pravicah, ki bi 
upošteval Mednarodni pakt o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah ter spoštoval mednarodne 



PE489.524v01-00 6/16 AM\902203SL.doc

SL

ključnimi partnerskimi državami ter s 
trgovinskimi in naložbenimi tokovi v 
partnerske države, na katere so posebej 
usmerjeni dejavnosti, programi in ukrepi
v okviru te uredbe;

okoljske pogodbe.  Ta cilj se meri s 
sklicevanjem na zgoraj navedeno na 
pravicah temelječo politiko za izvajanje 
dejavnosti, programov in ukrepov v okviru 
te uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 16
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izboljšanje dostopa do trga ter 
razvijanje trgovinskih, naložbenih in 
poslovnih priložnosti za evropska podjetja 
z gospodarskimi partnerstvi ter poslovnim 
in zakonodajnim sodelovanjem; Ta cilj se 
meri z deležem Unije v zunanji trgovini s 
ključnimi partnerskimi državami ter s 
trgovinskimi in naložbenimi tokovi v 
partnerske države, na katere so posebej 
usmerjeni dejavnosti, programi in ukrepi v 
okviru te uredbe;

(b) izboljšanje dostopa do trga ter 
razvijanje trgovinskih, naložbenih in 
poslovnih priložnosti za evropska podjetja 
z gospodarskimi partnerstvi ter poslovnim 
in zakonodajnim sodelovanjem, da bi 
ustvarili plodno podlago za izboljšanje 
konkurenčnosti in razvoja. Ta cilj se meri 
z deležem Unije v zunanji trgovini s 
ključnimi partnerskimi državami ter s 
trgovinskimi in naložbenimi tokovi v 
partnerske države, na katere so posebej 
usmerjeni dejavnosti, programi in ukrepi v 
okviru te uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 17
Nirj Deva

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izboljšanje dostopa do trga ter 
razvijanje trgovinskih, naložbenih in 
poslovnih priložnosti za evropska podjetja 
z gospodarskimi partnerstvi ter poslovnim 

(b) izboljšanje dostopa do trga ter 
razvijanje in nadaljnja liberalizacija 
trgovinskih, naložbenih in poslovnih 
priložnosti za evropska podjetja z 
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in zakonodajnim sodelovanjem; Ta cilj se 
meri z deležem Unije v zunanji trgovini s 
ključnimi partnerskimi državami ter s 
trgovinskimi in naložbenimi tokovi v 
partnerske države, na katere so posebej 
usmerjeni dejavnosti, programi in ukrepi v 
okviru te uredbe;

gospodarskimi partnerstvi ter poslovnim in 
zakonodajnim sodelovanjem; Ta cilj se 
meri z deležem Unije v zunanji trgovini s 
ključnimi partnerskimi državami ter s 
trgovinskimi in naložbenimi tokovi v 
partnerske države, na katere so posebej 
usmerjeni dejavnosti, programi in ukrepi v 
okviru te uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 18
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izboljšanje dostopa do trga ter 
razvijanje trgovinskih, naložbenih in 
poslovnih priložnosti za evropska podjetja 
z gospodarskimi partnerstvi ter poslovnim 
in zakonodajnim sodelovanjem; Ta cilj se 
meri z deležem Unije v zunanji trgovini s 
ključnimi partnerskimi državami ter s 
trgovinskimi in naložbenimi tokovi v 
partnerske države, na katere so posebej 
usmerjeni dejavnosti, programi in ukrepi v 
okviru te uredbe;

(b) izboljšanje dostopa do trga ter 
razvijanje trgovinskih, naložbenih in 
poslovnih priložnosti za evropska podjetja 
z gospodarskimi partnerstvi ter poslovnim 
in zakonodajnim sodelovanjem na 
pravnem in davčnem področju; Ta cilj se 
meri z deležem Unije v zunanji trgovini s 
ključnimi partnerskimi državami ter s 
trgovinskimi in naložbenimi tokovi v 
partnerske države, na katere so posebej 
usmerjeni dejavnosti, programi in ukrepi v 
okviru te uredbe;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) krepitev vsesplošnega razumevanja in 
prepoznavnosti Unije in njene vloge v 

(c) krepitev vsesplošnega razumevanja in 
prepoznavnosti Unije in njene vloge v 
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svetu z javno diplomacijo, 
izobraževalnim/akademskim sodelovanjem 
ter dejavnostmi ozaveščanja za 
spodbujanje vrednot in interesov Unije. Ta 
cilj se lahko med drugim meri tudi z 
raziskavami javnega mnenja ali ocenami.

svetu z javno diplomacijo, 
izobraževalnim/akademskim sodelovanjem 
ter dejavnostmi izobraževanja lokalnih 
akterjev o načelih dobrega upravljanja na 
upravnem in davčnem področju ter ukrepi
ozaveščanja za spodbujanje vrednot in 
interesov Unije. Ta cilj se lahko med 
drugim meri tudi z raziskavami javnega 
mnenja ali ocenami.

Or. fr

Predlog spremembe 20
Nirj Deva

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) krepitev vsesplošnega razumevanja in 
prepoznavnosti Unije in njene vloge v 
svetu z javno diplomacijo, 
izobraževalnim/akademskim sodelovanjem 
ter dejavnostmi ozaveščanja za 
spodbujanje vrednot in interesov Unije. Ta 
cilj se lahko med drugim meri tudi z 
raziskavami javnega mnenja ali ocenami.

(c) krepitev vsesplošnega razumevanja in 
prepoznavnosti Unije in njene vloge v 
svetu z javno diplomacijo, 
izobraževalnim/akademskim sodelovanjem 
ter dejavnostmi ozaveščanja za 
spodbujanje vrednot in interesov Unije. 
Projekti na tem področju pa morajo 
izpolnjevati merila, ki temeljijo na 
rezultatih, in biti dokazano stroškovno 
učinkoviti.

Or. en

Predlog spremembe 21
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Vse tretje države, regije in ozemlja so 
lahko upravičeni do sodelovanja na podlagi 
te uredbe.

(1) Vse tretje države, regije in ozemlja so 
lahko upravičeni do sodelovanja na podlagi 
te uredbe. Pri odločanju o upravičenosti 
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držav in sektorjev se upoštevajo ustrezni 
primeri najboljše prakse in izkušnje, 
pridobljene v okviru prejšnjih 
instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Vse tretje države, regije in ozemlja so 
lahko upravičeni do sodelovanja na podlagi 
te uredbe.

(1) Vse tretje države, regije in ozemlja, 
pridruženi Uniji, so lahko upravičeni do 
sodelovanja na podlagi te uredbe.

Or. fr

Predlog spremembe 23
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Da se poveča učinek pomoči Unije se, 
če je to primerno, uporabi diferenciran in 
prožen pristop za oblikovanje sodelovanja 
s partnerskimi državami, da bi upoštevali 
njihove gospodarske, družbene in politične 
razmere ter tudi posebne interese, 
prednostne naloge politik in strategije 
Unije.

(2) Da se poveča učinek pomoči Unije se, 
če je to primerno, uporabi diferenciran in 
prožen pristop za oblikovanje sodelovanja 
s partnerskimi državami, da bi upoštevali 
njihove gospodarske, družbene in politične 
razmere, potrebo po dobrem upravljanju 
na upravnem in davčnem področju ter 
tudi posebne interese, prednostne naloge 
politik in strategije Unije.

Or. fr



PE489.524v01-00 10/16 AM\902203SL.doc

SL

Predlog spremembe 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Pri izvajanju te uredbe si Unija 
prizadeva zagotoviti skladnost in 
doslednost z drugimi področji zunanjega 
ukrepanja, zlasti z instrumentom za 
razvojno sodelovanje za države v razvoju, 
ter tudi z drugimi ustreznimi politikami 
Unije pri oblikovanju politike, strateškem 
načrtovanju ter načrtovanju in izvajanju 
ukrepov.

(4) Pri izvajanju te uredbe si Unija 
prizadeva zagotoviti skladnost politik za 
razvoj z drugimi področji zunanjega 
ukrepanja, zlasti z instrumentom za 
razvojno sodelovanje za države v razvoju, 
ter tudi z drugimi ustreznimi politikami 
Unije pri oblikovanju politike, strateškem 
načrtovanju ter načrtovanju in izvajanju 
ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Kadar je to primerno, ukrepi, ki se 
financirajo v okviru te uredbe, izhajajo iz 
politik sodelovanja, določenih v 
instrumentih, kot so sporazumi, deklaracije 
in akcijski načrti, ki so jih skupaj sprejele 
Unija ter zadevne tretje države in regije, ter 
se povezujejo tudi s področji, ki spadajo 
med posebne interese, prednostne naloge 
politik in strategije Unije.

(5) Kadar je to primerno, ukrepi, ki se 
financirajo v okviru te uredbe, izhajajo iz 
politik sodelovanja, določenih v 
instrumentih, kot so sporazumi, deklaracije 
in akcijski načrti, ki so jih skupaj sprejele 
Unija ter zadevne tretje države in regije, ter 
se povezujejo tudi s področji, ki spadajo 
med vzajemne prednostne naloge politik in 
strategije, ki so v interesu Unije in zadevne 
države partnerice.

Or. en
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Predlog spremembe 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Vzpostavljeni so bili pripravljalni 
ukrepi, kot so poslovni dialogi, 
spodbujanje trgovine in znanstvene 
izmenjave, za krepitev in poglobitev 
sodelovanja na področjih, ki ne spadajo v 
področje uporabe instrumenta za razvojno 
sodelovanje, z Indijo in Kitajsko ter s 
skupino držav s srednjim dohodkom v 
Aziji in Latinski Ameriki.

(5) Vzpostavljeni so bili pripravljalni 
ukrepi, kot so socialno in ekološko 
odgovorni poslovni dialogi, spodbujanje 
pravične in poštene trgovine in znanstvene 
izmenjave, za krepitev in poglobitev 
sodelovanja na področjih, ki ne spadajo v 
področje uporabe instrumenta za razvojno 
sodelovanje, z Indijo in Kitajsko ter s 
skupino držav s srednjim dohodkom v 
Aziji in Latinski Ameriki.

Or. en

Predlog spremembe 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) V interesu Unije je, da poglablja 
odnose s partnerji, ki imajo vse 
pomembnejšo vlogo v mednarodnem 
gospodarstvu in trgovini, pri trgovini in 
sodelovanju na ravni jug-jug, v 
večstranskih forumih, vključno s skupino 
dvajsetih finančnih ministrov in 
guvernerjev centralnih bank (G-20), v 
globalnem upravljanju in pri obravnavi 
izzivov svetovnega pomena. Unija mora 
zgraditi celovita partnerstva z novimi 
akterji na mednarodnem prizorišču, da bi 
lahko spodbujala stabilen in vključujoč
mednarodni red, si prizadevala za skupne 
svetovne javne dobrine in zagovarjala 

(7) V interesu Unije je, da poglablja 
odnose s partnerji, ki imajo vse 
pomembnejšo vlogo v mednarodnem 
gospodarstvu in trgovini, pri trgovini in 
sodelovanju na ravni jug-jug, v 
večstranskih forumih, vključno s skupino 
dvajsetih finančnih ministrov in 
guvernerjev centralnih bank (G-20), v 
globalnem upravljanju in pri obravnavi 
izzivov svetovnega pomena. Unija mora 
zgraditi celovita partnerstva z novimi 
akterji na mednarodnem prizorišču, da bi 
lahko spodbujala stabilen in pravičen 
mednarodni red, temelječ na temeljnih 
vrednotah človekovih pravic, vključno z 
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ključne interese Unije ter povečevala 
znanje o Uniji v teh državah.

gospodarskimi, socialnimi in kulturnimi 
pravicami, ter na glavnih okoljskih 
pogodbah, si prizadevala za skupne 
svetovne javne dobrine in zagovarjala 
ključne interese Unije ter povečevala 
znanje o Uniji v teh državah.

Or. en

Predlog spremembe 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ne glede na poseben poudarek, ki je 
namenjen globalnim akterjem, bi moralo 
biti področje uporabe te uredbe globalno 
omogočanje podpore ukrepom sodelovanja 
z državami v razvoju, v katerih ima Unija 
pomembne interese v skladu s cilji te 
uredbe.

(9) Ne glede na poseben poudarek, ki je 
namenjen globalnim akterjem, bi moralo 
biti področje uporabe te uredbe globalno 
omogočanje podpore ukrepom sodelovanja 
z državami v razvoju, v katerih ima Unija 
pomembne interese v skladu s cilji te 
uredbe. V zvezi s tem bi bilo treba 
upoštevati tudi čezmorske države in 
ozemlja po vsem svetu, ki so pridružena 
Uniji, zlasti zaradi izboljšanja poznavanja, 
razumevanja in prepoznavnosti Unije v 
tretjih državah. 

Or. fr

Predlog spremembe 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ne glede na poseben poudarek, ki je 
namenjen globalnim akterjem, bi moralo 
biti področje uporabe te uredbe globalno 

(9) Ne glede na poseben poudarek, ki je 
namenjen globalnim akterjem, bi moralo 
biti področje uporabe te uredbe globalno 
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omogočanje podpore ukrepom sodelovanja 
z državami v razvoju, v katerih ima Unija 
pomembne interese v skladu s cilji te 
uredbe.

omogočanje podpore ukrepom sodelovanja 
z državami v razvoju, v katerih obstajajo 
pomembni vzajemni interesi v skladu s 
cilji te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 30
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zlasti boj proti podnebnim 
spremembam je eden velikih izzivov, s 
katerimi se spopada Unija, in na tem 
področju je nujno potrebno mednarodno 
ukrepanje. V skladu z namenom, ki je 
izražen v sporočilu Komisije „Proračun za 
strategijo Evropa 2020“, da se delež 
proračuna Unije za podnebne ukrepe 
poveča na najmanj 20 %, naj bi ta uredba 
prispevala k temu cilju.

(12) Izkoreninjenje revščine in boj proti 
podnebnim spremembam veljata za velika 
izziva, s katerima se spopada Unija, in na 
teh področjih je nujno potrebno 
mednarodno ukrepanje. V skladu z 
namenom, ki je izražen v sporočilu 
Komisije „Proračun za strategijo Evropa 
2020“, da se delež proračuna Unije za 
podnebne ukrepe poveča na najmanj 20 %, 
naj bi ta uredba med drugim prispevala k 
temu cilju.

Or. fr

Predlog spremembe 31
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Unija se je zavezala, da bo prispevala 
k uresničevanju globalnih ciljev 2020 za 
ohranitev biotske raznovrstnosti in da bo 
izvajala s tem povezano strategijo za 
mobilizacijo virov.

(13) Unija se je zavezala, da bo prispevala 
k uresničevanju globalnih ciljev 2020 za 
ohranitev biotske raznovrstnosti in da bo 
izvajala s tem povezano strategijo za 
mobilizacijo ter trajnostno in celovito 
upravljanje virov.
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Or. fr

Predlog spremembe 32
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Unija naj bi v okviru te uredbe 
podpirala izvajanje strategije 
„Evropa 2020“, in sicer predvsem tistih 
ciljev, ki se nanašajo na podnebne 
spremembe, prehod na bolj zeleno 
gospodarstvo in učinkovitost virov, 
trgovino in naložbe, poslovno in 
zakonodajno sodelovanje s tretjimi 
državami, ter spodbujala javno 
diplomacijo, izobraževalno/akademsko 
sodelovanje in dejavnosti ozaveščanja.

(14) Unija naj bi v okviru te uredbe 
podpirala izvajanje strategije „Evropa 
2020“, in sicer predvsem tistih ciljev, ki se 
nanašajo na izkoreninjenje revščine,
podnebne spremembe, prehod na bolj 
zeleno gospodarstvo in učinkovitost 
naravnih virov, trgovino in naložbe, 
poslovno in zakonodajno sodelovanje s 
tretjimi državami, ter spodbujala javno 
diplomacijo, dobro finančno in davčno 
upravljanje, izobraževalno/akademsko 
sodelovanje in dejavnosti ozaveščanja, 
zlasti na področju dostopa žensk in otrok 
do zdravstvenega varstva.

Or. fr

Predlog spremembe 33
Birgit Schnieber-Jastram

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Unija naj bi v okviru te uredbe 
podpirala izvajanje strategije 
„Evropa 2020“, in sicer predvsem tistih 
ciljev, ki se nanašajo na podnebne 
spremembe, prehod na bolj zeleno 
gospodarstvo in učinkovitost virov, 
trgovino in naložbe, poslovno in 
zakonodajno sodelovanje s tretjimi 
državami, ter spodbujala javno 

(14) Unija naj bi v okviru te uredbe 
podpirala izvajanje strategije „Evropa 
2020“, in sicer predvsem tistih ciljev, ki se 
nanašajo na podnebne spremembe, prehod 
na bolj zeleno gospodarstvo in učinkovitost 
virov, trgovino in naložbe, poslovno in 
zakonodajno sodelovanje s tretjimi 
državami in kohezijo politik za razvoj, ter 
spodbujala javno diplomacijo, 



AM\902203SL.doc 15/16 PE489.524v01-00

SL

diplomacijo, izobraževalno/akademsko 
sodelovanje in dejavnosti ozaveščanja.

izobraževalno/akademsko sodelovanje in 
dejavnosti ozaveščanja.

Or. en

Predlog spremembe 34
Philippe Boulland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi dosegli cilje te uredbe, bi bilo 
treba uporabiti diferenciran in prožen 
pristop na podlagi razvoja modelov za 
sodelovanje s ključnimi partnerskimi 
državami, ki upoštevajo njihove 
gospodarske, družbene in politične razmere 
ter posebne interese, prednostne naloge 
politik in strategije Unije ter hkrati 
ohranjajo sposobnost ukrepanja po vsem 
svetu, kjer koli je potrebno.

(16) Da bi dosegli cilje te uredbe, bi bilo 
treba uporabiti diferenciran in prožen 
pristop na podlagi razvoja modelov za 
sodelovanje s ključnimi partnerskimi 
državami in načel dobrega upravljanja, ki 
preprečujejo korupcijo in upoštevajo 
njihove gospodarske, družbene in politične 
razmere ter posebne interese, prednostne 
naloge politik in strategije Unije ter hkrati 
ohranjajo sposobnost ukrepanja po vsem 
svetu, kjer koli je potrebno.

Or. fr

Predlog spremembe 35
Nirj Deva

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Ena najpomembnejših prednostnih 
nalog bi moralo biti zagotavljanje večje 
preglednosti in ustreznega nadzora nad 
programi sodelovanja, da bi zagotovili 
stroškovno učinkovitost.

Or. en
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Predlog spremembe 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Unija mora biti sposobna prilagodljivo 
in pravočasno odzvati se na razvijajoče se 
in/ali nepredvidljive potrebe, da bi tako 
povečala učinkovito zavzemanje za svoje 
interese v odnosih s tretjimi državami, tako 
da sprejme posebne ukrepe, ki niso zajeti v 
večletnih okvirnih programih.

(17) Unija mora biti sposobna prilagodljivo 
in pravočasno odzvati se na razvijajoče se 
in/ali nepredvidljive potrebe, da bi tako 
povečala učinkovito zavzemanje za 
vzajemne interese v odnosih s tretjimi 
državami, tako da sprejme posebne ukrepe, 
ki niso zajeti v večletnih okvirnih 
programih.

Or. en


