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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za zunanje zadeve in Odbor za razvoj sta privolila v uporabo člena 50 poslovnika 
Parlamenta („pridruženi odbori“) pri pripravi zakonodajnega poročila o tej uredbi. Odbor za 
razvoj ima izključne pristojnosti pri naslednjih vidikih predloga uredbe, ki ga je pripravila 
Komisija:

- določbe o sprostitvi pomoči (člen 8), če zadevni ukrepi izpolnjujejo pogoje uradne 
razvojne pomoči;

- določbe o sprostitvi pomoči, kar zadeva njihovo posebno uporabo za instrument za 
razvojno sodelovanje (trenutno člen 9);

- druge določbe, ki se uporabljajo posebej in izključno za instrument za razvojno 
sodelovanje, tudi tiste, ki jih predlog še ne vsebuje in ki ne spodkopavajo splošne 
skladnosti instrumentov, zajetih v tej uredbi, vključno s posebnimi določbami o uporabi 
proračunske podpore za države v razvoju, ki jih pokriva instrument za razvojno 
sodelovanje.

V predlogih sprememb, ki jih je vložil Odbor za razvoj v svoji izključni pristojnosti, je 
izključna uporaba za instrument za razvojno sodelovanje in/ali za uradno razvojno pomoč 
jasno omenjena.

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
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Evropska unija bi morala sprejeti 
celovit sveženj instrumentov, ki bi zajemali 
različne politike na področju zunanjega 
ukrepanja, za izvajanje katerih so potrebna
posebna skupna pravila in postopki. Ti 
instrumenti so instrument za razvojno 
sodelovanje (DCI), evropski instrument za 

(1) Evropska unija bi morala sprejeti 
celovit sveženj instrumentov, ki bi zajemali 
različne politike na področju zunanjega 
ukrepanja, za izvajanje katerih bi bila 
lahko koristna posebna skupna pravila in 
postopki. Ti instrumenti so instrument za 
razvojno sodelovanje (DCI), evropski 



PE489.521v01-00 4/36 PA\902163SL.doc

SL

demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR), evropski sosedski instrument 
(ENI), instrument za stabilnost (IfS), 
instrument za sodelovanje na področju 
jedrske varnosti (INSC), instrument za 
predpristopno pomoč (IPA) in instrument 
partnerstva (PI)..

instrument za demokracijo in človekove 
pravice (EIDHR), evropski sosedski 
instrument (ENI), instrument za stabilnost 
(IfS), instrument za sodelovanje na 
področju jedrske varnosti (INSC), 
instrument za predpristopno pomoč (IPA) 
in instrument partnerstva (PI).

Or. en

Obrazložitev

Sprejetje skupnih pravil ni pravno obvezujoče. Če ne bodo sprejeta, delovanje instrumentov 
ne bo nujno ovirano. Skupna pravila bi morali zato uporabljati, kjer je le mogoče, vendar 
dovolj prilagodljivo, da se bo vsak instrument ravnal po lastnih posebnih pravilih, primernih 
njegovim značilnostim in ciljem.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Navedeni instrumenti na splošno 
zahtevajo, da so ukrepi, ki se financirajo na 
njihovi podlagi, vključeni v večletnem 
okvirnem programu, ki določa okvir za 
sprejetje sklepov o financiranju v skladu s 
finančno uredbo in v skladu s postopki iz 
Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije. 

(2) Navedeni instrumenti na splošno 
zahtevajo, da so ukrepi, ki se financirajo na 
njihovi podlagi, vključeni v večletnem 
strateškem programu, ki določa okvir za 
sprejetje sklepov o financiranju v skladu s 
finančno uredbo in v skladu z ustreznimi
postopki iz členov 290 in 291 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), kar 
velja tako za sklepe o načrtovanju 
programov kot za sklepe o izvajanju.

Or. en

Obrazložitev

Treba je razlikovati med sklepi o načrtovanju programov, ki so delno politične narave, in 
preprostimi sklepi o izvajanju. 
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Dokumenti, ki v grobem 
opredeljujejo cilje, prednostne naloge, 
pričakovane rezultate in dodeljena 
finančna sredstva posameznih finančnih 
načrtov, so strateški programski 
dokumenti. Zaradi večje prožnosti in 
učinkovitosti pri sprejetju in pregledu teh 
odločitev bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastilo.

Or. en

Obrazložitev

Treba je razlikovati med sklepi o načrtovanju programov, ki so delno politične narave, zato bi 
moral pri njihovem sprejemanju sodelovati sozakonodajalec, in preprostimi sklepi o 
izvajanju. Besedilo o sklepih o načrtovanju programov je vzeto iz sklepa konference 
predsednikov z dne 9. 9. 2010.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Sklepi o financiranju bi morali biti v 
obliki letnih ali večletnih akcijskih 
programov in posameznih ukrepov, kadar 
se izvajajo po načrtu, predvidenem v 
večletnih okvirnih programih, in v obliki 
posebnih ukrepov, kadar jih upravičujejo 
nepredvidljive in utemeljene potrebe, ter 
podpornih ukrepov.

(3) Sklepi o financiranju bi morali biti v 
obliki letnih ali dveletnih akcijskih 
programov in posameznih ukrepov, kadar 
se izvajajo po načrtu, predvidenem v 
večletnih strateških programih, in v obliki 
posebnih ukrepov, kadar jih upravičujejo 
nepredvidljive in utemeljene potrebe, ter 
podpornih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Glavni izvedbeni dokumenti za trenutno veljavne instrumente so letni akcijski programi. 
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Čeprav je zahteva Komisije za večjo prilagodljivost upravičena, je treba poiskati ravnovesje 
med potrebo po parlamentarnem nadzoru – tega je lažje izvajati nad ukrepi za krajša obdobja 
– in prožnostjo, ki jo želi Komisija. Podaljšanje obdobja akcijskih programov z enega – kot 
pri trenutnem instrumentu za razvojno sodelovanje – na dve leti je sprejemljiv kompromis.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ob upoštevanju narave navedenih 
izvedbenih aktov, zlasti njihove 
naravnanosti v okviru politik ali njihovih 
finančnih posledic, bi bilo treba za njihovo 
sprejetje načeloma uporabiti postopek 
pregleda, razen za tehnične izvedbene
ukrepe majhnega finančnega obsega. 
Vendar pa bi morala Komisija sprejeti 
izvedbene akte s takojšnjo veljavnostjo, če 
je zaradi nujnosti to v ustrezno 
utemeljenih primerih potrebno za 
zagotovitev hitrega odziva Unije.

(4) Ob upoštevanju narave navedenih 
izvedbenih aktov, zlasti njihovih finančnih 
posledic, bi bilo treba za njihovo sprejetje 
načeloma uporabiti postopek pregleda, 
razen za posamezne ukrepe, posebne 
ukrepe in podporne ukrepe finančnega 
obsega, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Or. en

Obrazložitev

Pomembne sklepe o načrtovanju programov bi bilo treba načeloma sprejemati po postopku za 
delegirane akte, sklepe o izvajanju, ki se nanašajo na običajne in predvidljive ukrepe v skladu 
s sklepi o načrtovanju programov oziroma na večje vsote denarja, v skladu s postopkom 
pregleda, sklepe, ki se nanašajo na manjše vsote, v skladu s svetovalnim postopkom, da 
mikroupravljanje ne bo potrebno, Komisiji pa bi bilo treba zagotoviti dovolj prilagodljivosti, 
da bo lahko v izrednih razmerah hitro sprejela nujne sklepe. O mejnem znesku 10 milijonov 
EUR so se leta 2006 strinjale vse institucije in se že uporablja v trenutnem instrumentu za 
razvojno sodelovanje.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Svetovalni postopek bi se moral v 
splošnem uporabljati za sprejemanje 
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posameznih ukrepov, posebnih ukrepov in 
podpornih ukrepov finančnega obsega, ki 
ne presega 10 milijonov EUR. Komisija 
pa bi morala sprejeti izvedbene akte s 
takojšnjo veljavnostjo, če je zaradi 
nujnosti to v ustrezno utemeljenih 
primerih potrebno za zagotovitev hitrega 
odziva Unije.

Or. en

Obrazložitev

Pomembne sklepe o načrtovanju programov bi bilo treba načeloma sprejemati po postopku za 
delegirane akte, sklepe o izvajanju, ki se nanašajo na običajne in predvidljive ukrepe v skladu 
s sklepi o načrtovanju programov oziroma na večje vsote denarja, v skladu s postopkom 
pregleda, sklepe, ki se nanašajo na manjše vsote, v skladu s svetovalnim postopkom, da 
mikroupravljanje ne bo potrebno, Komisiji pa bi bilo treba zagotoviti dovolj prilagodljivosti, 
da bo lahko v izrednih razmerah hitro sprejela nujne sklepe. O mejnem znesku 10 milijonov 
EUR so se leta 2006 strinjale vse institucije in se že uporablja v trenutnem instrumentu za 
razvojno sodelovanje.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V sklepih o financiranju bi bilo treba 
opis vsakega ukrepa, v katerem so 
podrobno določeni cilji ukrepa, glavne 
dejavnosti, pričakovani rezultati, 
predvidena proračun in časovni razpored 
izvajanja ter ureditve spremljanja 
učinkovitosti, odobriti v skladu s postopki 
iz Uredbe (EU) št. 182/2011.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, ki ga predlaga Komisija, bi lahko ustvarilo zmedo glede ravni programskega 
načrtovanja in ravni izvajanja.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Kadar je upravljanje ukrepa v okviru 
izvajanju finančnih instrumentov zaupano 
finančnemu posredniku, bi bilo treba v 
sklep Komisije vključiti zlasti določbe 
glede delitve tveganja, nadomestila za 
posrednika, odgovornega za izvajanje, 
večkratne uporabe sredstev ter morebiten 
dobiček.

(6) Kadar je upravljanje ukrepa v okviru 
izvajanja finančnih instrumentov zaupano
finančnemu posredniku, bi bilo treba v 
sklep Komisije vključiti zlasti določbe 
glede delitve tveganja, preglednosti, 
nadomestila za posrednika, odgovornega za 
izvajanje, večkratne uporabe sredstev ter 
morebitnega dobička.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Medtem ko so za financiranje zunanje 
pomoči Unije potrebna vse obsežnejša 
sredstva, pa so zaradi ekonomskega in 
proračunskega položaja Unije sredstva, 
namenjena tovrstni podpori, omejena. Zato 
mora Komisija predvsem z uporabo 
finančnih instrumentov z učinkom 
finančnega vzvoda poiskati najsmotrnejšo 
porabo razpoložljivih virov. Takšen učinek 
finančnega vzvoda se še poveča z 
omogočanjem večkratne uporabe sredstev, 
vloženih v finančne instrumente, in 
sredstev, ki jih ti finančni instrumenti 
ustvarijo.

(8) Medtem ko so za financiranje zunanje 
pomoči Unije potrebna vse obsežnejša 
sredstva, pa so zaradi ekonomskega in 
proračunskega položaja Unije sredstva, 
namenjena tovrstni podpori, omejena. Zato 
mora Komisija predvsem z uporabo 
finančnih instrumentov z učinkom 
finančnega vzvoda poiskati najsmotrnejšo 
porabo razpoložljivih virov. Takšen učinek 
finančnega vzvoda se še poveča z 
omogočanjem večkratne uporabe sredstev, 
vloženih v finančne instrumente, in 
sredstev, ki jih ti finančni instrumenti 
ustvarijo. Učinek vzvoda mora biti jasno 
dokazan zlasti pri instrumentih, ki so del 
uradne razvojne pomoči ali financiranja 
podnebnih ukrepov. V takšnih primerih 
morajo sredstva, za katera se uporabi 
finančni vzvod, jasno prispevati k 
izkoreninjanju revščine in biti v skladu z 
načeli učinkovitosti pomoči, v primeru 
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financiranja podnebnih ukrepov pa v 
skladu s prednostnimi področji in 
zavezami iz Okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja 
(UNFCCC).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zato, da se zagotovi skladnost pravil za sprostitev pomoči iz 
instrumenta za razvojno sodelovanje s smernicami Odbora za razvojno pomoč OECD, katerih 
izvajanju se je EU zavezala.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) V skladu z zavezami Evropske unije 
na 3. in 4. forumu na visoki ravni o 
učinkovitosti pomoči (Akra 2008 in Busan 
2011) in priporočili Odbora za razvojno 
pomoč OECD glede sprostitve uradne 
razvojne pomoči za najmanj razvite in 
močno zadolžene revne države bi morala 
Komisija čim bolj sprostiti pomoč 
Evropske unije in povečati dejansko 
odprtost in preglednost svojih postopkov 
javnih naročil, zlasti tam, kjer se 
uporabljajo inovativni mehanizmi 
financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Unijo bi morala pri njenem 
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delovanju na mednarodni ravni voditi 
načela, ki so bila podlaga njenega 
nastanka, razvoja in širitve in ki jih želi s 
svojim delovanjem tudi spodbujati v svetu: 
to so demokracija, pravna država, 
univerzalnost in nedeljivost človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje 
človekovega dostojanstva, enakost in 
solidarnost ter spoštovanje načel 
ustanovne listine Združenih narodov in 
mednarodnega prava.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8c) Zunanje delovanje Unije v okviru teh 
instrumentov bi moralo prinesti konkretne 
spremembe v partnerskih državah. Ta 
učinek bi bilo treba, kadar je le mogoče, 
spremljati in ocenjevati na podlagi 
vnaprej določenih, jasnih, preglednih in 
merljivih kazalnikov, neposredno 
povezanih s cilji posameznih 
instrumentov, ob upoštevanju obveznosti 
Unije iz člena 208 PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8d) Da bi optimizirala učinek 
instrumentov in zagotovila čim bolj 
učinkovito porabo, bi morala Komisija v 
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dveletnih poročilih v luči zadevnih določb 
Pogodbe med drugim ocenjevati 
dopolnjevanje, sinergije in vzajemno 
krepitev med vsemi instrumenti, ki se 
financirajo iz posameznih postavk 
proračuna.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Da se zagotovi prepoznavnost 
pomoči Unije pri državljanih držav 
upravičenk in držav članic Unije, je 
potrebno primerno in ciljno usmerjeno 
obveščanje in komuniciranje v 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
medijih ali drugih ustreznih sredstvih, 
kadar je to potrebno. Komisija bi morala v 
zvezi s tem v tesnem sodelovanju z 
upravičenkami opredeliti minimalne in 
ustrezne zahteve, katerih izpolnjevanje bi 
bilo treba spremljati.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa pravila in pogoje 
zagotavljanja finančne pomoči Unije za 
ukrepe, vključno z akcijskimi programi in 
drugimi ukrepi, v okviru naslednjih 
instrumentov: instrumenta za razvojno 
sodelovanje (DCI), evropskega instrumenta 

1. Ta uredba določa pravila in pogoje 
zagotavljanja finančne pomoči Unije za 
ukrepe v okviru naslednjih instrumentov: 
instrumenta za razvojno sodelovanje 
(DCI), evropskega instrumenta za 
demokracijo in človekove pravice 
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za demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR), evropskega sosedskega 
instrumenta (ENI), instrumenta za 
stabilnost (IfS), instrumenta za sodelovanje 
na področju jedrske varnosti (INSC), 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) 
in instrumenta partnerstva (PI) (v 
nadaljnjem besedilu skupaj instrumenti oz. 
posamično zadevni instrument).

(EIDHR), evropskega sosedskega 
instrumenta (ENI), instrumenta za 
stabilnost (IfS), instrumenta za sodelovanje 
na področju jedrske varnosti (INSC), 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) 
in instrumenta partnerstva (PI) (v 
nadaljnjem besedilu skupaj instrumenti oz. 
posamično zadevni instrument).

Or. en

Obrazložitev

Ker se imena in vsebina posameznih dokumentov (tako na ravni načrtovanja programov kot 
na ravni izvajanja) od instrumenta do instrumenta razlikujejo, bi bilo bolje, da se imena 
posameznih vrst dokumentov ne navajajo.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija zagotavlja, da se ukrepi 
izvajajo v skladu s cilji zadevnega 
instrumenta in skladno z učinkovito zaščito 
finančnih interesov Unije. Finančna 
pomoč, zagotovljena na podlagi 
instrumentov, je skladna s pravili in 
postopki iz finančne uredbe, v kateri sta 
določena osnovni finančni in pravni okvir 
za njihovo izvajanje.

2. Komisija zagotavlja, da se ukrepi 
izvajajo v skladu s cilji, posebnimi 
določbami in odstopanji zadevnega 
instrumenta in skladno z učinkovito zaščito 
finančnih interesov Unije. Finančna 
pomoč, zagotovljena na podlagi 
instrumentov, je skladna s pravili in 
postopki iz finančne uredbe, v kateri sta 
določena osnovni finančni in pravni okvir 
za njihovo izvajanje.

Or. en

Obrazložitev

Skupna pravila bi morali uporabljati, kjer je le mogoče, vendar dovolj prilagodljivo, da se bo 
vsak instrument ravnal po lastnih posebnih pravilih, primernih njegovim značilnostim in 
ciljem.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija pri uporabi te uredbe, če je 
možno in ustrezno glede na naravo 
ukrepa, daje prednost najbolj prožnim 
postopkom, da se zagotovi učinkovito in 
uspešno izvajanje.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek je odveč, ker je samoumeven: Komisija mora upoštevati postopke, opredeljene v 
tej uredbi, v posameznem instrumentu ali v finančni uredbi. Povsem jasno je, da bi morala 
Komisija v primerih, ko je na voljo več možnosti, izbrati najbolj prilagodljiv postopek. Če bi 
to določbo ohranili, bi bilo videti, kot da želi zakonodajalec Komisiji podeliti dodatne 
diskrecijske pravice.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vse vrste dejavnosti in načinov 
financiranja za financiranje in izvajanje 
programov, projektov, posameznih ali 
posebnih ukrepov, podpornih ukrepov in 
drugih oblik finančnih odhodkov v okviru 
instrumenta za razvojno sodelovanje, 
navedene v tej uredbi, izpolnjujejo zahteve 
tega instrumenta glede upravičenosti za 
uradno razvojno pomoč v skladu z merili 
za upravičenost Odbora za razvojno 
pomoč OECD.

Or. en

Obrazložitev

Ker se za instrument za razvojno sodelovanje uporablja niz pravil, o katerih se je dogovorila 
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mednarodna skupnost donatorjev v okviru Odbora za razvojno pomoč OECD in pomenijo 
„pravni red“ na področju razvojnega sodelovanja, ki bi ga morala EU spoštovati v skladu s 
členom 208 PDEU in ki ne velja nujno za druge instrumente iz te uredbe, je treba vključiti to 
pojasnilo.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sprejetje akcijskih programov, 
posameznih ukrepov in posebnih ukrepov

Sprejetje strateških programskih 
dokumentov, izvedbenih dokumentov, 
posameznih ukrepov in posebnih ukrepov

Or. en

Obrazložitev

Po eni strani je treba strateške programske dokumente omeniti kot ločeno kategorijo, po 
drugi strani pa je bolje navajati vrsto dokumentov, kadar je le mogoče, ne njihovih imen, saj 
se imena in vsebina posameznih dokumentov (tako na ravni načrtovanja programov kot na 
ravni izvajanja) od instrumenta do instrumenta razlikujejo.

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Dokumenti, ki v grobem opredeljujejo 
cilje, prednostne naloge, pričakovane 
rezultate in dodeljena finančna sredstva 
posameznih finančnih načrtov, so 
strateški programski dokumenti.

Or. en

Obrazložitev

Treba je razlikovati med sklepi o načrtovanju programov, ki so delno politične narave, zato bi 
moral pri njihovem sprejemanju sodelovati sozakonodajalec, in preprostimi sklepi o 
izvajanju. Besedilo o pomembnih sklepih o načrtovanju programov je vzeto iz sklepa 
konference predsednikov z dne 9. 9. 2010. Določba, da je treba te elemente navesti za vsak 
finančni program, je del naslova sklepa konference predsednikov.
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Predlog spremembe 21

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v določbe posameznih 
instrumentov se strateški programski 
dokumenti sprejemajo v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Posebni pogoji za prenos 
pooblastil se opredelijo v posameznih 
instrumentih. V prenosu pooblastila se 
predvidi klavzula o postopku v nujnih 
primerih.

Or. en

Obrazložitev

Klavzula „Brez poseganja v...“ vsebuje določbo, ki za posamezni instrument omogoča prenos 
sklepov o strateških programskih načrtih v postopek soodločanja kot alternativo postopku 
delegiranih aktov (v skladu z nedavnim sklepom konference predsednikov).

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek (-1) – pododstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajanje prenosa se opredeli v vsakem 
posameznem instrumentu, vendar ne 
presega datuma, določenega za vmesni 
pregled instrumenta, kot določa člen 16 te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Omejitev trajanja prenosa z vmesnim pregledom instrumenta obvezuje Komisijo, da pri 
vmesnem pregledu predstavi zakonodajni predlog o podaljšanju delegiranih aktov, s tem pa 
Parlamentu in Svetu omogoči, da po potrebi vložita predloge sprememb, da bi izboljšala 
delovanje instrumentov.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija sprejme letne ali večletne
akcijske programe, če se to zahteva v
okvirnih programskih dokumentih, 
navedenih v zadevnemu instrumentu.

1. Komisija sprejme letne ali dveletne 
akcijske programe, ki temeljijo na in so v 
skladu s strateškimi programskimi 
dokumenti iz člena 2 (-1a).

Or. en

Obrazložitev

Vsi izvedbeni ukrepi morajo temeljiti na programskih sklepih in biti v skladu z njimi.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izjemoma, zlasti kadar akcijski program še 
ni bil sprejet, lahko Komisija na podlagi 
okvirnih programskih dokumentov
sprejme posamezne ukrepe po enakih 
pravilih in postopkih, kot veljajo za 
akcijske programe.

Izjemoma, kadar akcijski program še ni bil 
sprejet, lahko Komisija na podlagi in v 
skladu s strateškimi programskimi 
dokumenti iz člena 2 (-1a) sprejme 
posamezne ukrepe po enakih pravilih in 
postopkih, kot veljajo za akcijske 
programe.

Or. en

Obrazložitev

Vsi izvedbeni ukrepi morajo temeljiti na programskih sklepih in biti v skladu z njimi.
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru nepredvidljivih in ustrezno 
utemeljenih potreb, okoliščin ali zavez
lahko Komisija sprejme posebne ukrepe, ki 
niso predvideni v okvirnih programskih 
dokumentih. Posebni ukrepi se lahko 
uporabijo tudi za lažji prehod od nujne 
pomoči na dolgoročne razvojne dejavnosti, 
vključno z ukrepi za učinkovitejšo 
pripravo prebivalstva na ponavljajoče se 
krize.

V posebnih nepredvidljivih in ustrezno 
utemeljenih okoliščinah lahko Komisija 
sprejme posebne ukrepe, ki niso predvideni 
v okvirnih programskih dokumentih. 
Posebni ukrepi se lahko uporabijo tudi za 
lažji prehod od nujnih na dolgoročne 
dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev
1. Izraz „nepredvidljive zaveze“ je nesmiseln, saj je zaveza obljuba, ki naj bi se uresničila v 

prihodnosti, torej jo je mogoče načrtovati.
2. Prehod od humanitarne k razvojni pomoči (povezovanje pomoči, obnove in razvoja) je 

značilen za instrument humanitarne pomoči (ki trenutno ne bo revidiran) in – v glavnem –
instrument za razvojno sodelovanje, zato bi ga bilo treba obravnavati v njunem okviru (in 
drugih zadevnih instrumentov), ne v  zvezi s CIR. Besedo „razvoj“ bi bilo treba zato 
izbrisati.

3. Pripravljenosti na nesreče na območjih s stalnim ali ponavljajočim se tveganjem se ne bi 
smelo doseči s posebnimi ukrepi, temveč jo predvideti v običajnem finančnem načrtu – je 
namreč predvidljiva in jo je zato mogoče načrtovati.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Akcijski programi in posamezni ukrepi 
iz odstavka 1, za katere finančna pomoč 
Unije presega 10 milijonov EUR, in 
posebni ukrepi, za katere finančna pomoč 
Unije presega 30 milijonov EUR, se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 

2. Akcijski programi, posamezni ukrepi, 
posebni ukrepi in podporni ukrepi iz 
odstavka 1 tega člena in člena 3, za katere 
finančna pomoč Unije presega 10 
milijonov EUR, se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 15(3).
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iz člena 15(3).

Or. en

Obrazložitev

Pomembne sklepe o načrtovanju programov bi bilo treba načeloma sprejemati po postopku za 
delegirane akte, sklepe o izvajanju, ki se nanašajo na običajne in predvidljive ukrepe v skladu 
s sklepi o načrtovanju programov oziroma na večje vsote denarja, v skladu s postopkom 
pregleda, sklepe, ki se nanašajo na manjše vsote, v skladu s svetovalnim postopkom, da 
mikroupravljanje ne bo potrebno, Komisiji pa bi bilo treba zagotoviti dovolj prilagodljivosti, 
da bo lahko v izrednih razmerah hitro sprejela nujne sklepe. O mejnem znesku 10 milijonov 
EUR so se leta 2006 strinjale vse institucije in se že uporablja v trenutnem instrumentu za 
razvojno sodelovanje.

Predlog spremembe 27

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posamezni ukrepi, posebni ukrepi in 
podporni ukrepi, za katere finančna 
pomoč Unije ne presega 
10 milijonov EUR, se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 15(2).

Or. en

Obrazložitev

Pomembne sklepe o načrtovanju programov bi bilo treba načeloma sprejemati po postopku za 
delegirane akte, sklepe o izvajanju, ki se nanašajo na običajne in predvidljive ukrepe v skladu 
s sklepi o načrtovanju programov oziroma na večje vsote denarja, v skladu s postopkom 
pregleda, sklepe, ki se nanašajo na manjše vsote, v skladu s svetovalnim postopkom, da 
mikroupravljanje ne bo potrebno, Komisiji pa bi bilo treba zagotoviti dovolj prilagodljivosti, 
da bo lahko v izrednih razmerah hitro sprejela nujne sklepe. O mejnem znesku 10 milijonov 
EUR so se leta 2006 strinjale vse institucije in se že uporablja v trenutnem instrumentu za 
razvojno sodelovanje.
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta postopek se ne zahteva za akcijske 
programe in ukrepe, za katera navedena 
pragova nista presežena, niti za njihove 
nebistvene spremembe. Nebistvene 
spremembe so tehnične prilagoditve, kot je 
podaljšanje obdobja izvajanja, 
prerazporeditev sredstev v okviru 
napovedanega proračuna ali povečanje ali 
zmanjšanje obsega proračunskih sredstev 
za manj kot 20 % prvotnega proračuna, če 
te spremembe ne vplivajo bistveno na cilje 
prvotnega akcijskega programa ali ukrepa. 
V takem primeru se o akcijskih programih 
in ukrepih ter njihovih nebistvenih 
spremembah v enem mesecu od njihovega 
sprejetja obvestita Evropski parlament in 
Svet.

Ta postopek se ne zahteva za nebistvene 
spremembe akcijskih programov in 
ukrepov, za katere navedeni prag ni 
presežen. Nebistvene spremembe so 
tehnične prilagoditve, kot je podaljšanje 
obdobja izvajanja, prerazporeditev sredstev 
v okviru napovedanega proračuna ali 
povečanje ali zmanjšanje obsega 
proračunskih sredstev za manj kot 20 % 
prvotnega proračuna, če te spremembe ne 
vplivajo bistveno na cilje prvotnega 
akcijskega programa ali ukrepa. V takem 
primeru se o akcijskih programih in 
ukrepih ter njihovih nebistvenih 
spremembah v dveh tednih od njihovega 
sprejetja obvestita Evropski parlament in 
Svet.

Or. en

Obrazložitev

V zameno za največjo možno prilagodljivost za Komisijo bi morala sozakonodajalca hitro 
prejeti obvestilo, kadar se uporabi ta odstavek (tudi zato, da bosta imela ustrezne informacije 
za obveščanje svojih volivcev). 

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko v izredno nujnih 
ustrezno utemeljenih primerih, kot so 
razmere v krizah ter po krizah in 
nestabilne razmere ali ogrožanje 
demokracije, pravne države, človekovih 
pravic ali temeljnih svoboščin, sprejme 
izvedbene akte s takojšnjo veljavnostjo, 

3. Komisija lahko v izredno nujnih 
ustrezno utemeljenih primerih, kot so 
vojaške, institucionalne in humanitarne 
krize ali ogrožanje demokracije, pravne 
države, človekovih pravic ali temeljnih 
svoboščin, sprejme izvedbene akte s 
takojšnjo veljavnostjo, vključno s 
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vključno s spremembami obstoječih 
akcijskih programov in ukrepov v skladu s 
postopkom iz člena 15(4).

spremembami obstoječih akcijskih 
programov in ukrepov v skladu s 
postopkom iz člena 15(4). Komisija obvesti 
Evropski parlament o svoji odločitvi v 24 
urah po sprejetju izvedbenega akta.

Or. en

Obrazložitev
1. Obstaja tveganje, da če področje uporabe tega odstavka ni jasno opredeljeno, utegne 

preglasiti prejšnje ukrepe in izvedbene akte, ki niso nujni, ne da bi lahko EP po potrebi 
situacijo popravil, sploh če bo mogoče – kot predlaga Komisija – uporabo teh ukrepov 
podaljšati do datuma poteka te uredbe.

2. Pojem „kriza“ je nejasen in ga je treba natančneje opredeliti.
3. „Razmere po krizah in nestabilne razmere“ so trajne situacije, ne pa nujne ali izredne 

razmere.
4. V zameno za največjo možno prilagodljivost za Komisijo bi morala sozakonodajalca hitro 

prejeti obvestilo, kadar se uporabi ta odstavek (tudi zato, da bosta imela ustrezne 
informacije za obveščanje svojih volivcev).

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na ravni projektov se izvaja ustrezno 
okoljsko preverjanje, vključno z učinkom 
na podnebne spremembe in biotsko 
raznovrstnost, pri čemer se po potrebi 
izvede presoja vplivov na okolje za 
projekte, ki bi lahko vplivali na okolje, 
zlasti za nove infrastrukturne projekte
večjega obsega. Kadar je to ustrezno, se pri 
izvajanju sektorskih programov uporabijo 
strateške okoljske presoje. Zagotovita se 
udeležba zainteresiranih skupin pri 
okoljskih presojah in dostop javnosti do 
njihovih rezultatov.

4. Na ravni projektov se izvaja ustrezno 
okoljsko preverjanje, vključno z učinkom 
na podnebne spremembe in biotsko 
raznovrstnost, pri čemer se po potrebi
izvede presoja vplivov na okolje za 
projekte, ki bi lahko vplivali na okolje, 
zlasti za nove infrastrukturne projekte. 
Kadar je to ustrezno, se pri izvajanju 
sektorskih programov uporabijo strateške 
okoljske presoje. Zagotovita se udeležba 
zainteresiranih skupin pri okoljskih 
presojah in dostop javnosti do njihovih 
rezultatov. Ocene razvojnega učinka je 
treba izvajati tudi na projektni ravni, da se 
zagotovi učinkovito upoštevanje načel 
skladnosti politike za razvoj in uspešnosti 
pomoči pri načrtovanju in izbiri projektov.
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Or. en

Obrazložitev

1. Izraz „večjega obsega“ bi bilo dobro izbrisati, saj omogoča arbitrarnost pri izvajanju 
uredbe.

2. Člen 208(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da Unija „upošteva cilje 
razvojnega sodelovanja pri politikah, ki jih izvaja in ki lahko vplivajo na države v razvoju“.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S finančnimi sredstvi Unije se lahko 
krijejo izdatki za izvajanje instrumentov in 
za doseganje njihovih ciljev, vključno z
upravno podporo za dejavnosti, povezane s 
pripravo, nadaljnjim ukrepanjem, 
spremljanjem, revizijo in ocenjevanjem, ki 
so neposredno potrebne za tako izvajanje, 
ter vsi drugi izdatki na ravni delegacij 
Unije za upravno podporo, ki je potrebna 
za upravljanje ukrepov, financiranih v 
okviru instrumentov.

1. S finančnimi sredstvi Unije se lahko 
krijejo izdatki za izvajanje instrumentov in 
za doseganje njihovih ciljev; to zadeva 
upravno podporo za dejavnosti, povezane s 
pripravo, nadaljnjim ukrepanjem, 
spremljanjem, revizijo in ocenjevanjem, ki 
so neposredno potrebne za tako izvajanje, 
ter vsi drugi izdatki na ravni delegacij 
Unije za upravno podporo, ki je potrebna 
za upravljanje ukrepov, financiranih v 
okviru instrumentov.

Or. en

Obrazložitev

Komisiji je mogoče dovoliti potrebno prožnost, da izvajanje prilagodi spreminjajočim se 
okoliščinam, vendar je treba preprečiti, da bi imela povsem arbitrarne diskrecijske pravice. 
Zato se je treba čim bolj izogibati izrazom, kot sta „med drugim” in „vključno z“.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če so dejavnosti iz točk (a), (b) in (c) 
povezane s splošnimi cilji zadevnega 
instrumenta, v okviru katerega se izvaja 

2. Če so dejavnosti iz točk (a), (b) in (c) 
povezane s posebnimi cilji zadevnega 
instrumenta, v okviru katerega se izvaja 
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ukrep, lahko finančna sredstva Unije 
krijejo:

ukrep, lahko finančna sredstva Unije 
krijejo:

Or. en

Obrazložitev

Da bodo sredstva v čim večji meri porabljena za doseganje posebnih ciljev posameznih 
instrumentov, je treba omejiti število „sekundarnih” dejavnosti, ki se financirajo iz teh 
instrumentov. To bo mogoče doseči z omejitvijo upravičenosti do podpore na posebne cilje 
instrumenta.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podporni ukrepi se lahko financirajo 
zunaj področja uporabe okvirnih 
programskih dokumentov. Komisija po 
potrebi sprejme podporne ukrepe v skladu 
s svetovalnim postopkom iz člena 15(2).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta klavzula bi Komisiji podelila preveč diskrecijskih pravic in izpodkopala vsa pravila in 
zahteve za financiranje.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna pomoč Unije se lahko med 
drugim zagotavlja z naslednjimi vrstami 
financiranja, predvidenimi v finančni 
uredbi:

1. Finančna pomoč Unije se lahko 
zagotavlja z naslednjimi vrstami 
financiranja, predvidenimi v finančni 
uredbi:

Or. en
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Obrazložitev

Komisiji je mogoče dovoliti potrebno prožnost, da izvajanje prilagodi spreminjajočim se 
okoliščinam, vendar je treba preprečiti, da bi imela povsem arbitrarne diskrecijske pravice. 
Zato se je treba čim bolj izogibati izrazom, kot sta „med drugim” in „vključno z“.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) prispevki v skrbniške sklade, ki jih je 
ustanovila Komisija,

(d) prispevki v skrbniške sklade, ki jih je 
ustanovila Komisija, pod pogojem, da se 
prispevki iz posameznega instrumenta 
uporabijo samo za doseganje ciljev tega 
instrumenta;

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančna pomoč Unije se lahko v skladu s 
finančno uredbo zagotavlja tudi s prispevki 
v mednarodne, regionalne ali nacionalne 
sklade, kot so skladi, ki so jih ustanovile ali 
jih upravljajo Evropska centralna banka, 
mednarodne organizacije, države članice 
ali partnerske države in regije za 
spodbujanje skupnega financiranja, ki ga 
zagotavlja več različnih donatorjev, ali 
sklade, ki so jih za namene skupnega 
izvajanja projektov ustanovili en ali več 
donatorjev;

Finančna pomoč Unije se lahko v skladu s 
finančno uredbo zagotavlja tudi s prispevki 
v mednarodne, regionalne ali nacionalne 
sklade, kot so skladi, ki so jih ustanovile ali 
jih upravljajo Evropska centralna banka, 
mednarodne organizacije, države članice 
ali partnerske države in regije za 
spodbujanje skupnega financiranja, ki ga 
zagotavlja več različnih donatorjev, ali 
sklade, ki so jih za namene skupnega 
izvajanja projektov ustanovili en ali več 
donatorjev; Mednarodne finančne 
institucije, ki nimajo sedeža v EU, lahko 
sodelujejo v finančnih naložbenih
instrumentih EU, kot so mehanizmi 
kombiniranja, pod pogojem, da sprejmejo 
standarde in politike EU in finančnim 
institucijam EU omogočijo dostop do 
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skladov svojih delničarjev.

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančna pomoč v obliki proračunske 
podpore, kot določa zgornja točka (c) in 
člen [...] finančne uredbe, se dodeli samo: 
a) na podlagi merljivih ciljev in 
kazalnikov uspešnosti; b) če je javna 
poraba partnerske države dovolj 
pregledna, zanesljiva in učinkovita; c) če 
je ta država sprejela ustrezno oblikovane 
sektorske in makroekonomske politike, ki 
so jih njeni glavni donatorji, vključno z 
mednarodnimi finančnimi institucijami, 
če sodelujejo, pozitivno ocenili. Preden 
odobri sklepe o financiranju, Komisija od 
vlad partnerskih držav zahteva jamstvo, 
da si bodo prizadevale za razvoj 
zmogljivosti za nadzor in revizijo državnih 
parlamentov, vključno z dostopom 
javnosti do informacij, oziroma bodo 
Uniji dovolile, da takšna prizadevanja 
spodbuja in podpira.

Or. en

Obrazložitev

Določba „...kadar je upravljanje [...] države...”, ki jo že vsebujeta obstoječi instrument za 
razvojno sodelovanje (člen 25) in obstoječi instrument sosedstva in partnerstva, bi morala biti 
pogoj v klavzuli o proračunski podpori, kot je že v primeru omenjenih instrumentov. Določbe 
so tudi v skladu z odstavkom 14 sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 14. maja o prihodnjem 
pristopu k proračunski podpori EU za tretje države in se pojavljajo tudi v osnutku poročila 
odbora BUDG o reviziji finančne uredbe, ne pa tudi v trenutni finančni uredbi. Zato bi jih 
bilo treba vključiti tudi v CIR.
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – alinea 2b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogoj za nudenje finančne pomoči Unije s 
katero koli obliko financiranja iz 
odstavka 1 je zaveza upravičenih strani, 
da bodo izpolnile zahteve, ki bodo 
zagotovile prepoznavnost finančne pomoči 
Unije. Takšne minimalne in ustrezne 
zahteve opredeli Komisija v tesnem 
sodelovanju z upravičenkami, njihovo 
spoštovanje pa se spremlja.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vrste financiranja iz odstavka 1 in člena 
6(1) ter načini izvajanja in odstavka 3 se 
izberejo na podlagi njihove ustreznosti za 
uresničevanje posebnih ciljev ukrepov, pri 
čemer se med drugim upoštevajo stroški 
kontrol, upravno breme ter pričakovana 
stopnja tveganja neupoštevanja veljavnih 
pravil. Pri donacijah je treba upoštevati 
možnost uporabe pavšalnih zneskov, 
pavšalnega financiranja in standardnih 
stroškov na enoto.

4. Vrste financiranja iz odstavka 1 in člena 
6(1) ter načini izvajanja in odstavka 3 se 
izberejo na podlagi njihove ustreznosti za 
uresničevanje posebnih ciljev ukrepov, pri 
čemer se upoštevajo stroški kontrol, 
upravno breme ter pričakovana stopnja 
tveganja neupoštevanja veljavnih pravil. 
Pri donacijah je treba upoštevati možnost 
uporabe pavšalnih zneskov, pavšalnega 
financiranja in standardnih stroškov na 
enoto.

Or. en

Obrazložitev

Komisiji je mogoče dovoliti potrebno prožnost, da izvajanje prilagodi spreminjajočim se 
okoliščinam, vendar je treba preprečiti, da bi imela povsem arbitrarne diskrecijske pravice. 
Zato se je treba čim bolj izogibati izrazom, kot sta „med drugim” in „vključno z“.
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Pri uporabi vrst financiranja iz odstavka 
1 ali člena 6(1) lahko sodelovanje med 
Unijo in njenimi partnerji poteka med 
drugim v obliki:

6. Pri uporabi vrst financiranja iz odstavka 
1 ali člena 6(1) lahko sodelovanje med 
Unijo in njenimi partnerji poteka v obliki:

Or. en

Obrazložitev

Komisiji je mogoče dovoliti potrebno prožnost, da izvajanje prilagodi spreminjajočim se 
okoliščinam, vendar je treba preprečiti, da bi imela povsem arbitrarne diskrecijske pravice. 
Zato se je treba čim bolj izogibati izrazom, kot sta „med drugim” in „vključno z“.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vse blago, ki se kupi na podlagi pogodb 
o javnih naročilih ali v skladu s sporazumi 
o donaciji, ki se financirajo na podlagi te 
uredbe, ima poreklo iz države upravičenke. 
Vendar pa ima lahko tovrstno blago 
poreklo iz katere koli države, če je mogoče 
uporabiti postopek s pogajanji. Pojem 
„poreklo“, ki se uporablja v tej uredbi, je 
opredeljen v ustrezni zakonodaji Unije o 
pravilih o poreklu za carinske namene.

4. Vse blago, vključno z blagom, deli in 
storitvami, ki jih navaja kodeks dobrega 
ravnanja pri javnem naročanju Odbora za 
razvojno pomoč OECD, ki se kupi na 
podlagi pogodb o javnih naročilih ali v 
skladu s sporazumi o donaciji, ki se 
financirajo na podlagi te uredbe, ima 
poreklo iz države upravičenke. Če je 
prejemnica donacije država, ki je na 
seznamu prejemnic uradne razvojne 
pomoči Odbora za razvojno pomoč, mora 
biti običajna možnost uporaba sistemov 
javnih naročil te države. Vendar pa ima 
lahko tovrstno blago poreklo iz katere koli 
države, če je mogoče uporabiti postopek s 
pogajanji. Pojem „poreklo“, ki se uporablja 
v tej uredbi, je opredeljen v ustrezni 
zakonodaji Unije o pravilih o poreklu za 
carinske namene.
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Or. en

Obrazložitev

Uskladitev pravil za javna naročila in sklepanje pogodb s priporočili Odbora za razvojno 
pomoč OECD o sprostitvi uradne razvojne pomoči za najmanj razvite države in močno 
zadolžene revne države iz let 2001 in 2008.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če finančna uredba določa uporabo 
diskrecijske pravice pri izbiri izvajalca, 
imajo, kadar je mogoče, prednost lokalna 
in regionalna javna naročila.

6. Če finančna uredba določa uporabo 
diskrecijske pravice pri izbiri izvajalca, 
imajo prednost lokalna in regionalna javna 
naročila.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev pravil za javna naročila in sklepanje pogodb s priporočili Odbora za razvojno 
pomoč OECD o sprostitvi uradne razvojne pomoči za najmanj razvite države in močno 
zadolžene revne države iz let 2001 in 2008.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Z odstopanjem od vseh drugih pravil se 
lahko upravičenost, kakor je opredeljena v 
okviru tega naslova, omeji glede na 
nacionalnost, lokacijo in naravo 
prijaviteljev, kadar tako zahtevajo narava 
in cilji ukrepa in če je to potrebno za 
njegovo učinkovito izvajanje. Tovrstne 
omejitve se lahko uporabljajo zlasti za 
sodelovanje v postopkih oddaje naročil ali 
dodelitve donacij pri ukrepih čezmejnega 
sodelovanja.

7. V izjemnih in ustrezno utemeljenih 
primerih se lahko upravičenost, kakor je 
opredeljena v okviru tega naslova, omeji 
glede na nacionalnost, lokacijo in naravo 
prijaviteljev, kadar tako zahtevajo posebna 
narava in cilji ukrepa in če je to potrebno 
za njegovo učinkovito izvajanje.
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Or. en

Obrazložitev

Da se pravila za javna naročila in sklepanje pogodb uskladijo s priporočili Odbora za 
razvojno pomoč OECD o sprostitvi uradne razvojne pomoči za najmanj razvite države in 
močno zadolžene revne države iz let 2001 in 2008, mora biti odstopanje izjemno in čim manj 
pogosto.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) držav in ozemelj v razvoju, kot jih 
opredeljuje Odbor za razvojno pomoč 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (v nadaljnjem besedilu: Odbor za 
razvojno pomoč pri OECD), ki niso 
članice skupine G-20, ter čezmorskih 
držav in ozemelj, zajetih s Sklepom Sveta 
[2001/822/ES z dne 27. novembra 2001],

(c) držav in ozemelj v razvoju s seznama 
prejemnic uradne razvojne pomoči, ki ga 
je objavil Odbor za razvojno pomoč 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (v nadaljnjem besedilu: Odbor za 
razvojno pomoč pri OECD), ter 
čezmorskih držav in ozemelj, zajetih s 
Sklepom Sveta [2001/822/ES z dne 
27. novembra 2001],

Or. en

Obrazložitev

Izključitev držav v razvoju, ki so članice skupine G20, ne bi bila v skladu s priporočilom 
Odbora za razvojno pomoč o sprostitvi in njegovo definicijo sprostitve, ki zahteva, da so 
postopki javnih naročil odprti za vse članice OECD in praktično vse države v razvoju (namen 
besede „praktično“ je izključitev določenih držav, za katere je bil uveden embargo ZN). Tako 
bi bila uradna pomoč EU najmanj razvitim državam in močno zadolženim revnim državam 
vezana, kar bi pomenilo, da EU enostransko odstopa od prejšnjih sporazumov iz 
večstranskega okvira Odbora za razvojno pomoč OECD, v katerem je Komisija polnopravna 
članica. Prav tako bi bilo v navzkrižju z zavezami iz Akre in Busana, zlasti s slednjimi, 
sprejetimi nedavno v okviru svetovnega partnerstva za razvoj.
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Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) držav v razvoju, kot jih opredeljuje 
Odbor za razvojno pomoč pri OECD, ki so 
članice skupine G-20, ter drugih držav in 
ozemelj, kadar so upravičeni do ukrepa, ki 
ga financira Unija v okviru instrumentov 
iz tega člena,

črtano

Or. en

Obrazložitev

Izključitev držav v razvoju, ki so članice skupine G20, ne bi bila v skladu s priporočilom 
Odbora za razvojno pomoč o sprostitvi in njegovo definicijo sprostitve, ki zahteva, da so 
postopki javnih naročil odprti za vse članice OECD in praktično vse države v razvoju (namen 
besede „praktično“ je izključitev določenih držav, za katere je bil uveden embargo ZN). Tako 
bi bila uradna pomoč EU najmanj razvitim državam in močno zadolženim revnim državam 
vezana, kar bi pomenilo, da EU enostransko odstopa od prejšnjih sporazumov iz 
večstranskega okvira Odbora za razvojno pomoč OECD, v katerem je Komisija polnopravna 
članica. Prav tako bi bilo v navzkrižju z zavezami iz Akre in Busana, zlasti s slednjimi, 
sprejetimi nedavno v okviru svetovnega partnerstva za razvoj.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) držav članic Odbora za razvojno pomoč 
pri OECD za pogodbe, ki se izvajajo v 
najmanj razvitih državah, kot jih 
opredeljuje Odbor za razvojno pomoč pri 
OECD.

(f) držav članic OECD za pogodbe, ki se 
izvajajo v najmanj razvitih državah in 
močno zadolženih revnih državah s 
seznama prejemnic uradne razvojne 
pomoči, ki ga je objavil Odbor za razvojno 
pomoč pri OECD.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev pravil za javna naročila in sklepanje pogodb s priporočili Odbora za razvojno 
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pomoč OECD o sprostitvi uradne razvojne pomoči za najmanj razvite države in močno 
zadolžene revne države iz let 2001 in 2008. Da bi bila v skladu s priporočilom, mora ta 
določba zajemati članice OECD (ne članice Odbora za razvojno pomoč pri OECD), saj so po 
definiciji nevezane pomoči tega odbora upravičene vse članice OECD (ne samo članice tega 
odbora, saj niso vse članice OECD tudi v tem odboru).. Glede na priporočilo mora določba 
zajemati tudi pogodbe, ki se izvajajo v močno zadolženih revnih državah.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) države s tradicionalnimi gospodarskimi, 
trgovinskimi ali geografskimi povezavami 
s sosednjimi državami upravičenkami ali

(a) države s tradicionalnimi gospodarskimi, 
trgovinskimi ali geografskimi povezavami 
s sosednjimi državami upravičenkami ali 
regijami ali

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija redno spremlja in pregleduje 
svoje ukrepe ter ocenjuje rezultate 
izvajanja sektorskih politik in ukrepov ter 
učinkovitost načrtovanja programov, po 
potrebi z neodvisnimi zunanjimi 
ocenjevanji, ter tako preveri, ali so bili cilji 
izpolnjeni, in oblikuje priporočila za 
izboljšanje prihodnjih ukrepov.

1. Komisija redno spremlja in pregleduje 
svoje ukrepe ter ocenjuje rezultate 
izvajanja sektorskih politik in ukrepov ter 
učinkovitost načrtovanja programov, po 
potrebi z neodvisnimi zunanjimi 
ocenjevanji, ter tako preveri, ali so bili cilji 
izpolnjeni, in oblikuje priporočila za 
izboljšanje prihodnjih ukrepov. Te ocene 
se izvedejo na podlagi vnaprej določenih, 
jasnih, preglednih in merljivih 
kazalnikov. Predlogi Evropskega 
parlamenta ali Sveta za neodvisne 
zunanje ocene se ustrezno upoštevajo.

Or. en
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Obrazložitev

Obstoječi instrument za razvojno sodelovanje že vsebuje izraz „predlogi Evropskega 
parlamenta...” (člen 33 o ocenjevanju).

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija pošlje svoja ocenjevalna 
poročila Evropskemu parlamentu in Svetu 
v vednost. Države članice lahko zahtevajo 
obravnavo nekaterih ocen v odborih iz 
člena 15. Ti rezultati se kot povratna 
informacija upoštevajo pri zasnovi 
programov in dodeljevanju sredstev.

2. Komisija pošlje svoja ocenjevalna 
poročila Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Evropski parlament in države članice 
lahko zahtevajo obravnavo nekaterih ocen 
v odborih iz člena 15. Ti rezultati se kot 
povratna informacija upoštevajo pri 
zasnovi programov in dodeljevanju 
sredstev.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav EP ni član odborov za upravljanje, mora imeti možnost, da jim ocene posreduje v 
obravnavo.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija v primernem obsegu vključi 
vse ustrezne zainteresirane strani v fazo 
ocenjevanja pomoči Unije, ki se zagotavlja 
v skladu s to uredbo.

3. Komisija vključi vse ustrezne 
zainteresirane strani, tudi nedržavne 
akterje in lokalne oblasti, v fazo 
ocenjevanja pomoči Unije, ki se zagotavlja 
v skladu s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev nedržavnih akterjev in lokalnih oblasti je že dogovorjena v obstoječem instrumentu 
za razvojno sodelovanje (člen 33 o ocenjevanju).
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Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dveletno poročilo vsebuje informacije v 
zvezi s prejšnjim letom o financiranih 
ukrepih, rezultatih spremljanja in 
ocenjevanja, sodelovanju zadevnih 
partnerjev ter izvrševanju proračunskih 
odobritev za prevzem obveznosti in 
odobritev plačil.  V poročilu se ocenijo 
rezultati finančne pomoči Unije, pri čemer 
se v največji možni meri upoštevajo 
specifični in merljivi kazalniki vloge 
pomoči pri uresničevanju ciljev 
instrumentov.

2. Dveletno poročilo vsebuje informacije v 
zvezi s prejšnjim letom o financiranih 
ukrepih, rezultatih spremljanja in 
ocenjevanja, sodelovanju vseh zadevnih 
partnerjev ter izvrševanju proračunskih 
odobritev za prevzem obveznosti in 
odobritev plačil. V poročilu se z namenom 
doseganja ciljev posameznih instrumentov 
ocenijo dopolnjevanje in sinergije med 
instrumenti, ki se financirajo iz 
proračuna EU, pa tudi rezultati finančne 
pomoči Unije, na podlagi vnaprej 
določenih, jasnih, preglednih in merljivih 
kazalnikov. Za instrument za razvojno 
sodelovanje in vse ukrepe v zvezi s 
podnebnimi spremembami se v poročilu 
jasno predstavi učinek vzvoda sredstev, 
uporabljenih v zasebnem sektorju, pa tudi 
njihov prispevek k izkoreninjanju revščine 
in njihovo skladnost z načeli učinkovitosti 
pomoči, v primeru financiranja 
podnebnih ukrepov pa skladnost s 
prednostnimi področji in zavezami iz 
Okvirne konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja.

Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za sredstva, dodeljena na podlagi 
instrumentov, se uporablja sistem letnega 

Za sredstva, dodeljena na podlagi 
instrumentov, se uporablja sistem letnega 
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sledenja, ki temelji na metodologiji OECD 
(„Rio označevalci“) in je del obstoječe 
metodologije za upravljanje učinkovitosti 
izvajanja programov EU, da se količinsko 
opredelijo izdatki, povezani s podnebnimi 
ukrepi in biotsko raznovrstnostjo na ravni 
akcijskih programov ter posameznih in 
posebnih ukrepov iz člena 2(1), tako 
dodeljena sredstva pa so tudi evidentirana 
v okviru ocenjevanj in dveletnih poročil. 
Skupni izdatki v zvezi s podnebnimi ukrepi 
in biotsko raznovrstnostjo se vsako leto 
ocenijo na podlagi sprejetih okvirnih
programskih dokumentov.

sledenja, ki temelji na metodologiji OECD 
(„Rio označevalci“) in je del obstoječe 
metodologije za upravljanje učinkovitosti 
izvajanja programov EU, da se količinsko 
opredelijo izdatki, povezani s podnebnimi 
ukrepi in biotsko raznovrstnostjo na ravni 
akcijskih programov ter posameznih in 
posebnih ukrepov iz člena 2(1), tako 
dodeljena sredstva pa so tudi evidentirana 
v okviru ocenjevanj in dveletnih poročil. 
Skupni izdatki v zvezi s podnebnimi ukrepi 
in biotsko raznovrstnostjo, pa tudi ločeni 
izračun sredstev, ki so bila ali bodo 
zagotovljena državam v razvoju za blažitev 
posledic podnebnih sprememb  in 
prilagajanje tem spremembam v skladu z 
mednarodnimi zavezami Unije, se vsako 
leto ocenijo na podlagi sprejetih strateških
programskih dokumentov.

Or. en

Obrazložitev

Ločeni podatki o financiranju ukrepov za podnebne spremembe so potrebni, da bo lahko 
sozakonodajalec spremljal uresničevanje zavez EU s 15. konference o podnebnih 
spremembah (COP 15) leta 2009 v Københavnu, namreč da bo zagotovila nova, dodatna 
sredstva za prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev njihovih posledic v državah v 
razvoju.
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Opazovalec Evropske investicijske 
banke sodeluje pri delu odbora, kadar ta 
obravnava vprašanja, povezana z banko.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba je del večine obstoječih finančnih instrumentov.
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Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sprejeti sklep ostane v veljavi za čas 
trajanja sprejetega ali spremenjenega 
dokumenta, programa ali ukrepa.

Sprejeti sklep ostane v veljavi v obdobju, 
opredeljenem v sprejetem ali 
spremenjenem dokumentu, programu ali 
ukrepu, vendar ne več kot šest mesecev od 
sprejetja.

Or. en

Obrazložitev

Komisija ta postopek predlaga samo za „ izvedbene akte s takojšnjo veljavnostjo, vključno s 
spremembami obstoječih akcijskih programov in ukrepov“, v nujnih primerih. Postopek je 
postopek s pregledom, vendar z izjemo, ki Komisijo pooblašča, da “sprejme izvedbeni akt, ki 
se začne uporabljati takoj brez predhodne predložitve odboru in velja za obdobje, ki ni daljše 
od šestih mesecev, razen če temeljni akt določa drugače”. Podaljšanje tega obdobja na 
obdobje veljavnosti dokumenta (ki je lahko obdobje veljavnosti same uredbe) bi bilo nekaj 
podobnega, kot če bi Komisiji dali povsem proste roke, ne da bi smel Evropski parlament 
spremeniti ali razveljaviti njene odločitve in ne da bi imel nadzor nad njo.
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Predlog uredbe
Člen 16 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pregledovanje in ocenjevanje instrumentov Vmesni pregled in ocenjevanje 
instrumentov

Or. en
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Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija najpozneje do 31. decembra 1. Komisija najpozneje do 31. marca 2017
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2017 pripravi poročilo o uresničevanju 
ciljev vsakega posameznega instrumenta
na podlagi kazalnikov izida in učinkov, s 
katerimi se merita učinkovitost porabe 
sredstev in evropska dodana vrednost 
instrumentov, da bi se sprejel sklep o 
podaljšanju, spremembi ali prekinitvi 
izvajanja posameznih vrst ukrepov, ki se 
izvajajo v okviru instrumentov. V poročilu 
se poleg tega obravnavajo možnosti za 
poenostavitev, notranja in zunanja 
usklajenost, nadaljnja ustreznost vseh 
ciljev ter prispevek ukrepov k 
izpolnjevanju prednostnih nalog Unije v 
smislu pametne, trajnostne in vključujoče 
rasti. Upoštevajo se morebitne ugotovitve 
in sklepne ugotovitve o dolgoročnem 
učinku instrumentov.

Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo z oceno izvajanja posameznih 
instrumentov in te uredbe v prvih treh 
letih ter o uresničevanju ciljev vsakega 
posameznega instrumenta na podlagi 
kazalnikov izida in učinkov, s katerimi se 
merita učinkovitost porabe sredstev in 
dodana vrednost instrumentov, da bi se 
sprejel sklep o podaljšanju, spremembi ali 
prekinitvi izvajanja posameznih vrst 
ukrepov, ki se izvajajo v okviru 
instrumentov. V poročilu se poleg tega 
obravnavajo možnosti za poenostavitev, 
notranja in zunanja usklajenost, vključno s 
skladnostjo politike za razvoj, pa tudi 
nadaljnja ustreznost vseh ciljev. 
Upoštevajo se morebitne ugotovitve in 
sklepne ugotovitve o dolgoročnem učinku 
instrumentov.

Or. en

Obrazložitev
1. The sentence “the Commission shall submit ...” is already present in the current DCI 

(Article 40: “Review”)
2. What should be assessed is not only “European added value”, but also added value 

towards the achievement of the objectives of the instruments themselves.
3. The sentence “contribution to the EU priorities for smart, sustainable and inclusive 

growth” should be deleted – it is not relevant for all instruments in the area of external 
action (e.g. DCI, IfS, EIDHR) and should therefore be included in the specific Instruments, 
where relevant.

4. The obligation for Policy Coherence for Development of all EU actions is contained in 
Article 208 TFEU.
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Predlog uredbe
Člen 17 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporablja se od 1. januarja 2014. Uporablja se od 1. januarja 2014 do 
31. decembra 2020.

Or. en
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Obrazložitev

Vključiti je treba datum poteka nove uredbe, ki se mora ujemati z novim večletnim finančnim 
okvirom.


