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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov 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, spoštovanje 
pravic žensk in enakost spolov ter načela 
enakosti in pravne države, na katerih 
temelji.

Or. en

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, 
enakosti spola, pravne države, dobrega 
upravljanja in načelom tržnega 
gospodarstva in trajnostnega razvoja ter na 
spodbujanju teh vrednot in načel.

Or. en
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Predlog spremembe 3

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 in protidiskriminacija 
bi morala biti splošna cilja, ki sta vključena 
v vse ukrepe, sprejete v skladu s to uredbo, 
ob upoštevanju vloge ženske pri 
demokratičnih prehodih. Za okrepitev 
položaja žensk v partnerskih državah je 
treba posebno pozornost posvetiti 
podpiranju ženskih organizacij in civilne 
družbe, gradnji zmogljivosti, 
vzpostavljanju sodelovanja med ženskimi 
organizacijami v Uniji in njim 
enakovrednimi organizacijami v 
partnerskih državah ter izmenjavi 
najboljših praks in usposabljanja.

Or. en

Predlog spremembe 4

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) spodbujanje pravic žensk in enakosti 
med moškimi in ženskami, izboljšanje 
prisotnosti žensk pri odločanju na 
področju politike in gospodarstva, v 
izobrazbi in na trgu dela, da se prispeva k 
vidnejši vlogi žensk, zagotovi ničelno 
strpnost do nasilja nad ženskami in 
zaščito žensk, žrtev nasilja, prepreči 
nekaznovanje, se spopada s trgovino z 
ljudmi in prisilnimi porokami, spoštuje 
spolno in reproduktivno zdravje ter 
pravice, spodbuja sodelovanje civilne 
družbe pri doseganju teh ciljev kot tudi v 
procesu upoštevanja vidika enakosti med 
spoloma, da se doseže resnična 
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demokracija;

Or. en

Predlog spremembe 5

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 ustrezno 
spremljanje demokratičnih volitev, obseg 
korupcije, trgovinski tokovi, kazalniki, s 
katerimi je mogoče oceniti notranje 
ekonomske razlike, vključno s stopnjami 
zaposlenosti.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Oblika in višina podpore Unije, ki se 
zagotovi posamezni partnerski državi v 
okviru te uredbe, se razlikuje glede na 
zavezanost partnerske države sprejemanju 

1. Oblika in višina podpore Unije, ki se 
zagotovi posamezni partnerski državi v 
okviru te uredbe, se razlikuje glede na 
zavezanost partnerske države sprejemanju 
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reform in njen napredek pri izvajanju teh 
reform. Tako razlikovanje odraža 
ambicioznost partnerstva države z Unijo, 
napredek pri vzpostavljanju globlje in 
trajnostne demokracije, napredek pri 
izvajanju dogovorjenih ciljev reform, 
potrebe in zmogljivosti države ter 
morebitni učinek podpore Unije.

reform in njen napredek pri izvajanju teh 
reform. Tako razlikovanje odraža 
ambicioznost partnerstva države z Unijo, 
napredek pri vzpostavljanju globlje in 
trajnostne demokracije ter pri doseganju 
enakosti med moškimi in ženskami, 
napredek pri izvajanju dogovorjenih ciljev 
reform, potrebe in zmogljivosti države ter 
morebitni učinek podpore Unije.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podpora Unije v okviru te uredbe se 
načeloma določi v sodelovanju z upravičenci.
Partnerstvo pri pripravi, izvajanju in 
spremljanju podpore Unije po potrebi 
vključuje nacionalne, regionalne in lokalne 
organe, druge zainteresirane strani, civilno 
družbo, socialne partnerje in druge nedržavne 
akterje.

2. Podpora Unije v okviru te uredbe se 
načeloma določi v sodelovanju z upravičenci.
Partnerstvo pri pripravi, izvajanju in 
spremljanju podpore Unije po potrebi 
vključuje nacionalne, regionalne in lokalne 
organe, druge zainteresirane strani, civilno 
družbo, socialne partnerje in druge nedržavne 
akterje, vključno s predstavniki iz ženskih in 
mladinskih organizacij.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 8a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. pri načrtovanju je treba posebno 
pozornost nameniti izgradnji zmogljivosti 
v civilni družbi, zlasti za ženske in 
mladinske organizacije v partnerskih 
državah, vključno z omogočanjem stika in 
sodelovanja z njim enakovrednimi 
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organizacijami v Uniji, ter izmenjavi 
najboljših praks.

Or. en

Predlog spremembe 9

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, vključno s 
pravicami žensk, 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.

Or. en

Predlog spremembe 10

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 
v določbe o prekinitvi pomoči iz 
sporazumov o partnerstvu in sodelovanju 
ter pridružitvenih sporazumov s 

Če katera od partnerskih držav ne upošteva 
načel demokracije, pravne države in 
spoštovanja človekovih pravic ter 
temeljnih svoboščin, vključno s pravicami 
žensk, Unija brez poseganja v določbe o 
prekinitvi pomoči iz sporazumov o 
partnerstvu in sodelovanju ter 
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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.

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


