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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Unija si z vzpostavitvijo posebnega 
odnosa prizadeva ustvariti območje 
blaginje in dobrega sosedstva, ki vključuje 
Evropsko unijo ter države in ozemlja, 
navedene v Prilogi k tej uredbi (v 
nadaljnjem besedilu: partnerske države).

1. Unija si z vzpostavitvijo posebnega 
odnosa prizadeva ustvariti območje 
blaginje in dobrega sosedstva, ki vključuje 
Evropsko unijo ter države in ozemlja, 
navedene v Prilogi k tej uredbi (v 
nadaljnjem besedilu: partnerske države) in 
s tem prispevati tudi k zmanjšanju 
revščine v partnerskih državah.

Obrazložitev

Treba je jasno izraziti zavezanost EU, da bo dejavno prispevala k zmanjšanju revščine v 
sosedstvu. Skladno s členom 21 Pogodbe o Evropski uniji mora biti zmanjševanje revščine 
navedeno kot splošni cilj instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vse vidike trajnostnega in 
vključujočega razvoja, zmanjšanje 
revščine, vključno z razvojem zasebnega 
sektorja; spodbujanje notranje 
gospodarske, socialne in teritorialne 
kohezije, razvoja podeželja, podnebnih 
ukrepov in pripravljenosti na nesreče;

(d) vse vidike trajnostnega in 
vključujočega razvoja, zmanjšanje 
revščine, ustvarjanje bogastva, vključno z 
razvojem zasebnega sektorja; spodbujanje 
notranje gospodarske, socialne in 
teritorialne kohezije, razvoja podeželja, 
podnebnih ukrepov, preprečevanja kriz in 
pripravljenosti nanje;
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) spodbujanje krepitve zaupanja in drugih 
ukrepov, ki prispevajo k varnosti ter 
preprečevanju in reševanju sporov;

(e) spodbujanje krepitve zaupanja in drugih 
ukrepov, ki prispevajo k varnosti ter 
preprečevanju in reševanju sporov,
vključno s podporo v razmerah po krizi in 
med procesom izgradnje države;

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. V primeru kriz ali groženj demokraciji, 
pravni državi, človekovim pravicam in 
temeljnim svoboščinam ali naravnih nesreč 
ali nesreč, ki jih je povzročil človek, se 
lahko opravi ad hoc pregled programskih 
dokumentov. S tem izrednim pregledom se 
zagotovi skladnost med podporo Unije, 
dodeljeno v okviru te uredbe, in podporo, 
dodeljeno v okviru drugih finančnih 
instrumentov Unije. Na podlagi izrednega 
pregleda se lahko sprejmejo revidirani 
programski dokumenti. V tem primeru 
Komisija revidirane programske 
dokumente v enem mesecu od njihovega 
sprejetja pošlje v vednost Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

9. V primeru kriz ali groženj demokraciji, 
pravni državi, človekovim pravicam in 
temeljnim svoboščinam ali naravnih nesreč 
ali nesreč, ki jih je povzročil človek, se 
lahko opravi ad hoc pregled programskih 
dokumentov. V okviru takega izrednega 
pregleda se lahko uvedejo ukrepi za 
financiranje dejavnosti, ki omogočajo
prehod od zagotavljanja nujne pomoči do 
dolgoročnega razvoja, vključno z 
dejavnostmi, katerih namen je povečati 
pripravljenost upravičencev na krize. S 
tem izrednim pregledom se zagotovi 
skladnost med podporo Unije, dodeljeno v 
okviru te uredbe, in podporo, dodeljeno v 
okviru drugih finančnih instrumentov 
Unije. Na podlagi izrednega pregleda se 
lahko sprejmejo revidirani programski 
dokumenti. V tem primeru Komisija 
revidirane programske dokumente v enem 
mesecu od njihovega sprejetja pošlje v 
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vednost Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

Pomembno je ohraniti možnost, ki jo predvideva tudi Uredba 1638/2006 z dne 24. oktobra 
2006, da se pregledajo programski dokumenti in uvedejo ukrepi, katerih namen je omogočiti
prehod od zagotavljanja nujne pomoči do načrtovanja dolgoročnega razvoja. 

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi 
v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja 
se od 1. januarja 2014.

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi 
v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja 
se od 1. januarja 2014 do 31. decembra 
2020.

Or. en


