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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ker vlada skupni interes za demokratično, stabilno, obetavno in mirno širše območje okrog 
Evrope, je evropska sosedska politika bistvenega pomena za stabilnost sosednjih držav EU ter 
prispeva k varnosti in napredku vseh. Evropski sosedski instrument kot sredstvo za izvajanje 
politike EU do njenih sosed bi moral sloneti na temeljnih vrednotah, kot sta demokracija in 
načelo pravne države, hkrati pa bi moral zagotoviti način za uresničitev posebnih ciljev, na 
primer ustvarjanja delovnih mest in zagotavljanja socialne zaščite, ki bi obetali večji vpliv in 
vključujočo rast teh držav v prihodnosti. EU, po vsem svetu znana po svojem socialnem 
modelu, lahko ponudi edinstvene izkušnje in jih deli z drugimi.

Evropski sosedski instrument je treba preoblikovati in določiti pogoje, učinkoviteje kot za 
prejšnji instrument, za dodelitev sredstev, s katerimi bi se ustrezno in prilagodljivo posvetili 
razvoju in zgodovinskim izzivom v državah partnericah. Če se bosta uporabljala pogojevanje 
in načelo „več za več“, je treba več pozornosti nameniti napredku pri socialnih vprašanjih, ki 
odražajo dostojanstvo in precejšen napredek družb.

Zaradi tega je v tej uredbi predlaganih več predlogov sprememb, ki določajo socialne cilje kot 
predpogoj za finančno pomoč, z njimi pa se odražata duh in črka Lizbonske pogodbe, 
predvsem njena znamenita socialna klavzula (člen 9 PDEU, ki pravi, da „pri opredeljevanju in 
izvajanju svojih politik in dejavnosti Unija upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem 
visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni 
izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega 
zdravja“).

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija si z dialogom in sodelovanjem s 
tretjimi državami prizadeva spodbujati, 
razvijati in krepiti vrednote svobode, 
demokracije, spoštovanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter načela 
enakosti in pravne države, na katerih 
temelji.

(3) Unija si z dialogom in sodelovanjem s 
tretjimi državami prizadeva spodbujati, 
razvijati in krepiti vrednote svobode, 
demokracije, spoštovanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, temeljnih 
socialnih pravic ter načela enakosti in 
pravne države, na katerih temelji.

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Unija z evropsko sosedsko politiko 
sosedskim državam ponuja privilegiran 
odnos, ki temelji na vzajemni zavezanosti 
vrednotam demokracije, človekovih pravic, 
pravne države, dobrega upravljanja in 
načelom tržnega gospodarstva in 
trajnostnega razvoja ter na spodbujanju teh 
vrednot in načel.

(5) Unija z evropsko sosedsko politiko 
sosedskim državam ponuja privilegiran 
odnos, ki temelji na vzajemni zavezanosti 
vrednotam demokracije, človekovih pravic, 
pravne države, dobrega upravljanja, 
zaposlovanja, socialne zaščite in načelom 
tržnega gospodarstva in trajnostnega 
razvoja ter na spodbujanju teh vrednot in 
načel.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Poleg tega je pomembno, da instrument 
podpira in omogoča sodelovanje v skupno 
korist Unije in njenih partneric, zlasti z 
združevanjem prispevkov iz notranjih in 
zunanjih instrumentov proračuna Unije, in 
sicer predvsem za čezmejno sodelovanje, 
infrastrukturne projekte v interesu Unije, ki 
bodo potekali prek sosednjih držav, in 
druga področja sodelovanja.

(9) Poleg tega je pomembno, da instrument 
podpira in omogoča sodelovanje v skupno 
korist Unije in njenih partneric, zlasti z 
združevanjem prispevkov iz notranjih in 
zunanjih instrumentov proračuna Unije, in 
sicer predvsem za čezmejno sodelovanje, 
infrastrukturne projekte v interesu Unije, ki 
bodo potekali prek sosednjih držav, 
mehanizme za spodbujanje in spremljanje 
zaposlovanja in druga področja 
sodelovanja.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Enakost spolov in protidiskriminacija 
bi morala biti splošna cilja, ki sta 
vključena v vse ukrepe, sprejete v skladu s 
to uredbo.

(21) Enakost spolov, protidiskriminacija in 
socialna pravičnost bi morali biti splošni 
cilji, vključeni v vse ukrepe, sprejete v 
skladu s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Unija bi morala države partnerice 
podpirati pri prizadevanjih za ustvarjanje 
delovnih mest, spoprijemanju s težavami 
na trgu dela in razvoju socialnih politik.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22b) Sodelovanje v nadzorovani krožni 
mobilnosti, ki zagotavlja pravično 
preseljevanje, ter boj proti trgovini z 
ljudmi in izkoriščanju sta bistvenega 
pomena za Unijo in njene partnerje.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22c) Med cilji te uredbe bi morala biti 
krepitev civilne družbe in dialoga s 
socialnimi partnerji, pa tudi podpora 
potrebnim strukturnim gospodarskim, 
socialnim in izobraževalnim izboljšavam v 
državah partnericah.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, pravne države, načel 
enakosti, vzpostavitev globoke in 
trajnostne demokracije, spodbujanje 
dobrega upravljanja in razvoj uspešne 
civilne družbe, vključno s socialnimi 
partnerji;

(a) spodbujanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, pravne države, načel 
enakosti, socialno pravičnost, vzpostavitev 
globoke in trajnostne demokracije, svobodo 
medijev, spodbujanje dobrega upravljanja, 
razvoj uspešne civilne družbe, vključno s 
socialnimi partnerji, ter okrepitev 
socialnega dialoga;

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) poskuse ustvarjanja spodobnih 
delovnih mest, socialno zaščito, ustrezno 
izboljšanje delovne politike, vključno s 
programi izobraževanja in usposabljanja 
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ter zaščito pravic delavcev, obravnavo 
zlorab na trgu dela in izvajanje 
standardov ILO;  

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) postopno vključevanje na notranji trg 
Unije ter okrepljeno sektorsko in 
medsektorsko sodelovanje, vključno s 
približevanjem zakonodaje in pravne 
ureditve standardom Unije in drugim 
ustreznim mednarodnim standardom ter s 
tem povezanimi vzpostavljanjem institucij 
in naložbami, zlasti v medsebojne 
povezave;

(b) postopno vključevanje na notranji trg 
Unije s posebno podporo za mala in 
srednja podjetja ter okrepljeno sektorsko 
in medsektorsko sodelovanje, vključno s 
približevanjem zakonodaje in pravne 
ureditve standardom Unije in drugim 
ustreznim mednarodnim standardom ter s
tem povezanimi vzpostavljanjem institucij 
in naložbami, zlasti v medsebojne 
povezave;

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ustvarjanje pogojev za dobro upravljano 
mobilnost ljudi in spodbujanje medosebnih 
stikov;

(c) ustvarjanje pogojev za dobro upravljano 
mobilnost ljudi, predvsem nadzorovano 
krožno mobilnost, ki omogoča 
zagotavljanje strokovnega znanja, kadar 
je to potrebno, obenem pa preprečuje 
morebiten beg možganov in zagotavlja 
načelo enake obravnave, spodbujanje 
medosebnih stikov in povezovanje zahtev 
delodajalcev glede sposobnosti in 
zaposlitvenih priložnosti s sposobnostmi, 
ki so na voljo v posamezni regiji;
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Predlog spremembe 12

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, vključno z razvojem zasebnega 
sektorja; spodbujanje notranje 
gospodarske, socialne in teritorialne 
kohezije, trajnostnega razvoja podeželja, 
podnebnih ukrepov in pripravljenosti na 
nesreče;

Or. en

Predlog spremembe 13

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, nadzora 
nerednega preseljevanja, s katerim bi 
preprečili, da bi bili priseljenci med 
drugim izpostavljeni tveganju 
nezakonitega ravnanja in slabih 
življenjskih pogojev, in drugih ukrepov, ki 
prispevajo k varnosti ter preprečevanju in 
reševanju sporov;

Or. en
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Doseganje teh ciljev se bo ocenjevalo 
zlasti z ustreznimi rednimi poročili EU o 
izvajanju politike, pri področjih iz 
odstavkov 2(a), (d) in (e) pa z ustreznimi 
kazalniki, ki jih določijo mednarodne 
organizacije in drugi ustrezni organi; pri 
področjih iz odstavkov 2(b), (c) in (d) bo 
pomembno sprejemanje regulativnega 
okvira EU s strani partnerskih držav, kakor 
je ustrezno; področja iz odstavkov 2(c) in 
(f) pa se bodo ocenjevala na podlagi 
ustreznih sporazumov in ukrepov 
sodelovanja. Kazalniki bodo med drugim 
ustrezno spremljanje demokratičnih 
volitev, obseg korupcije, trgovinski tokovi, 
kazalniki, s katerimi je mogoče oceniti 
notranje ekonomske razlike, vključno s 
stopnjami zaposlenosti.

3. Doseganje teh ciljev se bo ocenjevalo 
zlasti z ustreznimi rednimi poročili EU o 
izvajanju politike, pri področjih iz 
odstavkov 2(a), (aa), (d) in (e) pa z 
ustreznimi kazalniki, ki jih določijo 
mednarodne organizacije in drugi ustrezni 
organi; pri področjih iz odstavkov 2(b), (c) 
in (d) bo pomembno sprejemanje 
regulativnega okvira EU s strani 
partnerskih držav, kakor je ustrezno; 
področja iz odstavkov 2(c) in (f) pa se 
bodo ocenjevala na podlagi ustreznih 
sporazumov in ukrepov sodelovanja. 
Kazalniki bodo med drugim regulativni 
okvir za vprašanja socialne zaščite, 
ustrezno spremljanje demokratičnih 
volitev, obseg korupcije, trgovinski tokovi, 
kazalniki, s katerimi je mogoče oceniti 
notranje ekonomske razlike, vključno s 
stopnjami zaposlenosti, ter obveznost, v 
skladu s katero bodo imeli socialni 
partnerji in civilna družba možnost 
sodelovati v socialnem dialogu, pred 
uvedbo zakonodaje pa se bo treba z njimi 
posvetovati.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če katera od partnerskih držav ne upošteva 
načel demokracije, pravne države in 
spoštovanja človekovih pravic ter 
temeljnih svoboščin, Unija brez poseganja 

Če katera od partnerskih držav ne upošteva 
načel demokracije, pravne države in 
spoštovanja človekovih in socialnih pravic 
ter temeljnih svoboščin, Unija brez 
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v določbe o prekinitvi pomoči iz 
sporazumov o partnerstvu in sodelovanju 
ter pridružitvenih sporazumov s 
partnerskimi državami in regijami zadevno 
državo povabi, naj opravi posvetovanja, da 
bi se poiskala rešitev, sprejemljivo za obe 
strani, razen v izjemno nujnih primerih. Če 
posvetovanja z zadevno državo ne 
privedejo do rešitve, ki bi bila sprejemljiva 
za obe strani, ali če se posvetovanja 
zavrnejo ali v izjemno nujnih primerih, 
lahko Svet sprejme ustrezne ukrepe v 
skladu s členom 215(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, ki lahko 
vključujejo popolno ali delno prekinitev 
pomoči Unije.

poseganja v določbe o prekinitvi pomoči iz 
sporazumov o partnerstvu in sodelovanju 
ter pridružitvenih sporazumov s 
partnerskimi državami in regijami zadevno 
državo povabi, naj opravi posvetovanja, da 
bi se poiskala rešitev, sprejemljivo za obe 
strani, razen v izjemno nujnih primerih. Če 
posvetovanja z zadevno državo ne 
privedejo do rešitve, ki bi bila sprejemljiva 
za obe strani, ali če se posvetovanja 
zavrnejo ali v izjemno nujnih primerih, 
lahko Svet sprejme ustrezne ukrepe v 
skladu s členom 215(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, ki lahko 
vključujejo popolno ali delno prekinitev 
pomoči Unije.

Or. en


