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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Novi instrument partnerstva nadomešča instrument za financiranje sodelovanja z 
industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom.
EU bo omogočil razvoj široko zasnovanih sporazumov z gospodarstvi v vzponu, spodbudil 
prizadevanja teh držav za oblikovanje skupnih pristopov, namenjenih reševanju globalnih 
izzivov, in izvajal mednarodno razsežnost »Evrope 2020«.

Poročevalec poudarja, da člen 208 Lizbonske pogodbe zahteva, da EU upošteva cilje 
razvojnega sodelovanja. Ob upoštevanju slednjega pripravljavec mnenja predstavlja naslednje 
pripombe v zvezi s predlogom uredbe Evropske komisije:

 opozarja, da imajo gospodarstva v vzponu do najmanj razvitih držav in držav v razvoju 
vse večjo odgovornost;

 meni, da mora EU upoštevati raznolikost držav, klasificiranih kot gospodarstva v 
vzponu; pripravljavec mnenja opozarja, da več kot 70 % revnih ljudi na svetu zdaj živi v 
državah s srednjimi prihodki; 

 poudarja, da bi moralo imeti učinkovito usklajevanje in skladen pristop z drugimi 
zunanjimi instrumenti EU, zlasti instrumentom za razvojno sodelovanje, poseben pomen;

 poudarja, da so spodbujanje človekovih pravic, demokracije, pravne države, dobrega 
upravljanja, vključujoče in trajnostne rasti, kakor tudi izkoreninjenje revščine ter 
pravična in poštena trgovina, temeljna načela EU, ki bi morala prejeti okrepljeno 
podporo pri izvajanju novega instrumenta partnerstva; 

 poudarja pomen opredeljevanja specifičnih ciljev in poročanja o njihovem doseganju;

 odločno priporoča izvajanje učinkovitih mehanizmov spremljanja, preglednih kazalnikov 
in meril, ki morajo upoštevati socialno kohezijo in boj proti neenakostim pri sodelovanju 
z državami s srednjimi prihodki; 

 opozarja, da je pomembno vključiti Evropski parlament v vse faze tega procesa; 

 poudarja, da je treba podnebnim ukrepom in energetski učinkovitosti slediti z jasno 
metodologijo;

 meni, da si je treba prizadevati za okrepljeno sodelovanje z zasebnim sektorjem, pri tem 
pa zagotoviti popolno preglednost in odgovornost, spoštovanje in spodbujanje pravic 
delavcev ter varstvo okolja; poudarja tudi, da je treba spremljati naložbene projekte, ki 
jih podpirajo mehanizmi EU za združevanje nepovratnih sredstev in posojil, ter jih 
obravnavati v študijah učinka mednarodno dogovorjenih socialnih in okoljskih 
standardov. 
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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) 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 ter za spodbujanje skupnih 
vrednost, interesa in načela vzajemne 
odgovornosti. Instrument partnerstva bo 
podpiral ukrepe, ki se učinkovito, 
pregledno 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 2

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 

(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, varna preskrba s 
hrano, izkoreninjenje revščine in varstvo 
okolja, pa tudi trajnostno upravljanje 
biotske raznovrstnosti in ekosistemov, ter 
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državah; odzivov nanje. Ta cilj se meri s 
sprejemanjem politik in ciljev strategije 
„Evropa 2020“ pri ključnih partnerskih 
državah;

Or. en

Predlog spremembe 3

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, v skladu z 
mednarodnimi standardi družbene 
odgovornosti podjetij; 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; za instrumente za 
združevanje veljajo mehanizmi, nadzor in 
študije učinka, ki zajemajo tudi razsežnost 
socialne kohezije in boja proti 
neenakostim;

Or. en

Predlog spremembe 4

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 ustrezne 
izkušnje, pridobljene v okviru prejšnjih 
instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Kljub temu ta uredba predvsem podpira 
ukrepe sodelovanja z razvitimi državami in 
državami v razvoju, ki imajo vse vidnejšo 
vlogo v mednarodnem gospodarstvu in 
trgovini, v večstranskih forumih, v 
globalnem upravljanju in pri obravnavi 
izzivov svetovnega pomena ter v katerih 
ima Unija pomembne interese.

(2) Kljub temu ta uredba predvsem podpira 
ukrepe sodelovanja z razvitimi državami in 
državami v razvoju, ki imajo vse vidnejšo 
vlogo v mednarodnem gospodarstvu in 
trgovini, v večstranskih forumih, v 
globalnem upravljanju in pri obravnavi 
izzivov svetovnega pomena ter v katerih 
ima Unija pomembne interese. Dodana 
vrednost ukrepov EU mora biti tudi gonilo 
sodelovanja s strateškimi partnerji.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Unija si prizadeva z dialogom in 
sodelovanjem s tretjimi državami 
spodbujati, razvijati in krepiti načela 
svobode, demokracije, spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter vladavine prava, na katerih je temelji.

(1) Unija si prizadeva z dialogom in 
sodelovanjem s tretjimi državami 
spodbujati, razvijati in krepiti načela 
svobode, demokracije, spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
vladavine prava ter dobrega upravljanja z 
vključujočo in trajnostno rastjo,  na 
katerih je temelji. 

Or. en
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Predlog spremembe 7

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,
prožen in ciljni 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; pri dvostranskem 
sodelovanju z državami s srednjim 
dohodkom je treba posebno pozornost 
nameniti boju proti neenakostim, in sicer 
s ciljnim usmerjanjem pomoči glede na 
sektor, dejavnosti, upravičence ali 
posebna geografska območja v državi.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V okviru svojih pristojnosti Unija in 
države članice spodbujajo večstranski 
pristop do svetovnih izzivov in krepijo 
sodelovanje z mednarodnimi ali 
regionalnimi organizacijami in organi, 
vključno z mednarodnimi finančnimi 
institucijami, agencijami, skladi in 
programi Združenih narodov, OECD, 
skupino dvajsetih finančnih ministrov in 
guvernerjev centralnih bank (G-20) ter z 
drugimi dvostranskimi donatorji.

(3) V okviru svojih pristojnosti Unija in 
države članice spodbujajo skladen 
večstranski pristop do svetovnih izzivov in 
krepijo sodelovanje z mednarodnimi ali 
regionalnimi organizacijami in organi, 
vključno z mednarodnimi finančnimi 
institucijami, agencijami, skladi in 
programi Združenih narodov, OECD, 
skupino dvajsetih finančnih ministrov in 
guvernerjev centralnih bank (G-20) ter z 
drugimi dvostranskimi donatorji. 

Or. en
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Predlog spremembe 9

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 za razvoj, 
dopolnjevanje, večjo učinkovitost in vpliv  
ter 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.

Or. en


