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Predlog spremembe 36
Helmut Scholz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Vzpostavljeni so bili pripravljalni
ukrepi, kot so poslovni dialogi, 
spodbujanje trgovine in znanstvene 
izmenjave, za krepitev in poglobitev 
sodelovanja na področjih, ki ne spadajo v 
področje uporabe instrumenta za razvojno 
sodelovanje, z Indijo in Kitajsko ter s 
skupino držav s srednjim dohodkom v 
Aziji in Latinski Ameriki.

(5) Pripravljalni ukrepi, kot so dialogi med 
javnimi ali zasebnimi gospodarskimi
partnerji in znanstvene izmenjave, bi 
morali okrepiti in poglobiti sodelovanje na 
področjih, ki ne spadajo v področje 
uporabe instrumenta za razvojno 
sodelovanje, z Indijo in Kitajsko ter s 
skupino držav s srednjim dohodkom v 
Aziji in Latinski Ameriki.

Or. en

Predlog spremembe 37
Franziska Keller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) V interesu Unije je, da poglablja 
odnose s partnerji, ki imajo vse 
pomembnejšo vlogo v mednarodnem 
gospodarstvu in trgovini, pri trgovini in 
sodelovanju na ravni jug-jug, v 
večstranskih forumih, vključno s skupino 
dvajsetih finančnih ministrov in 
guvernerjev centralnih bank (G-20), v 
globalnem upravljanju in pri obravnavi 
izzivov svetovnega pomena. Unija mora 
zgraditi celovita partnerstva z novimi 
akterji na mednarodnem prizorišču, da bi 
lahko spodbujala stabilen in vključujoč 
mednarodni red, si prizadevala za skupne 
svetovne javne dobrine in zagovarjala 
ključne interese Unije ter povečevala 
znanje o Uniji v teh državah.

(7) V interesu Unije je, da poglablja 
odnose s partnerji, ki imajo vse 
pomembnejšo vlogo v mednarodnem 
gospodarstvu in trgovini, pri trgovini in 
sodelovanju na ravni jug-jug, v 
večstranskih forumih, vključno s skupino 
dvajsetih finančnih ministrov in 
guvernerjev centralnih bank (G-20), v 
globalnem upravljanju in pri obravnavi 
izzivov svetovnega pomena. Unija mora 
zgraditi celovita partnerstva z novimi 
akterji na mednarodnem prizorišču, da bi 
lahko spodbujala stabilen in vključujoč 
mednarodni red, si prizadevala za skupne 
svetovne javne dobrine in spodbujala 
osrednje vrednote Unije ter povečevala 
znanje o Uniji v teh državah.
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Predlog spremembe 38
Franziska Keller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ne glede na poseben poudarek, ki je 
namenjen globalnim akterjem, bi moralo 
biti področje uporabe te uredbe globalno 
omogočanje podpore ukrepom sodelovanja 
z državami v razvoju, v katerih ima Unija 
pomembne interese v skladu s cilji te 
uredbe.

(9) Ne glede na posebni poudarek, ki je 
namenjen globalnim akterjem, bi moralo 
biti področje uporabe te uredbe globalno 
omogočanje podpore ukrepom sodelovanja 
z državami v razvoju, kadar obstajajo 
pomembni skupni interesi v skladu s cilji 
te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 39
Marielle de Sarnez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zlasti boj proti podnebnim 
spremembam je eden velikih izzivov, s 
katerimi se spopada Unija, in na tem 
področju je nujno potrebno mednarodno 
ukrepanje. V skladu z namenom, ki je 
izražen v sporočilu Komisije „Proračun za 
strategijo Evropa 2020“, da se delež 
proračuna Unije za podnebne ukrepe 
poveča na najmanj 20 %, naj bi ta uredba 
prispevala k temu cilju.

(12) Zlasti boj proti podnebnim 
spremembam je eden velikih izzivov, s 
katerimi se spopada Unija, in na tem 
področju je nujno potrebno mednarodno 
ukrepanje. V skladu z namenom, ki je 
izražen v sporočilu Komisije „Proračun za 
strategijo Evropa 2020“, da se delež 
proračuna Unije za podnebne ukrepe 
poveča na najmanj 20 %, naj bi ta uredba 
prispevala k temu cilju. Prispevala naj bi 
tudi k temu, da se zaveza reševanju 
ekoloških in podnebnih vprašanj vnese v 
pravila, ki urejajo mednarodno trgovino.

Or. fr
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Predlog spremembe 40
Josefa Andrés Barea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Unija mora biti sposobna prilagodljivo 
in pravočasno odzvati se na razvijajoče se 
in/ali nepredvidljive potrebe, da bi tako 
povečala učinkovito zavzemanje za svoje 
interese v odnosih s tretjimi državami, tako 
da sprejme posebne ukrepe, ki niso zajeti v 
večletnih okvirnih programih.

(17) Unija mora biti sposobna prilagodljivo 
in pravočasno odzvati se na razvijajoče se 
in/ali nepredvidljive potrebe, da bi tako 
povečala učinkovito zavzemanje za svoje 
interese kot tudi za zaščito svojih naložb v 
odnosih s tretjimi državami, tako da 
sprejme posebne ukrepe, ki niso zajeti v 
večletnih okvirnih programih.

Or. es

Predlog spremembe 41
Franziska Keller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Unija mora biti sposobna
prilagodljivo in pravočasno odzvati se na 
razvijajoče se in/ali nepredvidljive potrebe, 
da bi tako povečala učinkovito zavzemanje 
za svoje interese v odnosih s tretjimi 
državami, tako da sprejme posebne ukrepe, 
ki niso zajeti v večletnih okvirnih 
programih.

(17) Unija bi morala biti zmožna
prilagodljivo in pravočasno odzvati se na 
razvijajoče se in/ali nepredvidljive potrebe, 
da bi povečala učinkovito zavzemanje za 
skupne interese v odnosih s tretjimi 
državami, tako da sprejme posebne ukrepe, 
ki niso zajeti v večletnih okvirnih 
programih.

Or. en

Predlog spremembe 42
Franziska Keller
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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 vrednot 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.

Or. en

Predlog spremembe 43
Helmut Scholz

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 
državah;

(a) podpiranje 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, zmanjševanje 
socialnih neenakosti, podnebne 
spremembe in okolje, ter odzivov nanje.

Or. en

Predlog spremembe 44
Gianluca Susta
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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 
državah;

(a) izvajanje mednarodne razsežnosti 
strategije „Evropa 2020“, da se tako okrepi 
dopolnilnost med notranjimi in zunanjimi 
politikami Unije, zlasti na področju 
inovacij, raziskav in konkurenčnosti, 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 
državah;

Or. it

Predlog spremembe 45
Gianluca Susta

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 na 
pravnem in davčnem področju; 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 trgov tretjih 
držav, pospešitev trgovinskih izmenjav, 
odpravljanje trgovinskih in naložbenih
ovir, da se tako zoperstavimo 
neupravičenim zaščitniškim ukrepom in 
zakonskim oviram, tudi s spodbujanjem 
mednarodnih standardov, izboljšanjem 
varovanja pravic intelektualne lastnine, 
kakor tudi z ustvarjanjem varnega okolja 
za naložbe in nove trgovinske priložnosti 
za evropska podjetja – zlasti za mala in 
srednja podjetja (MSP) – na svetovni 
ravni, z gospodarskimi partnerstvi,
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poslovnim in zakonodajnim sodelovanjem, 
programi in instrumenti za podporo 
internacionalizaciji MSP; ta cilj se meri z 
deležem Unije v zunanji trgovini s 
ključnimi partnerskimi državami ter s 
trgovinskimi in naložbenimi tokovi v vse
partnerske države, na katere so posebej 
usmerjeni dejavnosti, programi in ukrepi v 
okviru te uredbe;

Or. it

Predlog spremembe 46
Franziska Keller

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) spodbujanje visokih socialnih in 
okoljskih standardov za pravične in 
nepristranske trgovinske in naložbene 
odnose z gospodarskimi partnerstvi ter 
poslovnim in zakonodajnim sodelovanjem.
Ta cilj se med drugim meri z deležem 
Unije v zunanji trgovini s ključnimi 
partnerskimi državami, z ravnotežjem med
trgovinskimi in naložbenimi tokovi v 
partnerske države ter s sprejemanjem 
ukrepov za ocenjevanje trgovine, na katere 
so posebej usmerjeni dejavnosti, programi 
in ukrepi v okviru te uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 47
Helmut Scholz

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka b
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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) razvijanje trgovine, naložb in 
sodelovanja za javna in zasebna podjetja z 
gospodarskimi partnerstvi, usposabljanjem
in zakonodajnim sodelovanjem. Ta cilj se 
meri s povečanjem vzajemnih izmenjav s 
partnerskimi državami ter s trgovinskimi in 
naložbenimi tokovi v partnerske države in 
iz njih, na katere so posebej usmerjeni 
dejavnosti, programi in ukrepi v okviru te 
uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 48
Franziska Keller

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 in 
doslednost z drugimi področji zunanjega 
ukrepanja, zlasti z instrumentom za 
razvojno sodelovanje za države v razvoju, 
ki ga vodi načelo Unije glede usklajenosti 
politike za razvoj, kot določa člen 208 
PDEU, ter tudi z drugimi ustreznimi 
politikami Unije pri oblikovanju politike, 
strateškem načrtovanju ter načrtovanju in 
izvajanju ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 49
Franziska Keller

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Kadar je to primerno, ukrepi, ki se 
financirajo v okviru te uredbe, izhajajo iz 
politik sodelovanja, določenih v 
instrumentih, kot so sporazumi, deklaracije 
in akcijski načrti, ki so jih skupaj sprejele 
Unija ter zadevne tretje države in regije, ter 
se povezujejo tudi s področji, ki spadajo 
med posebne interese, prednostne naloge 
politik in strategije Unije.

5. Kadar je to primerno, ukrepi, ki se 
financirajo v okviru te uredbe, izhajajo iz 
politik sodelovanja, določenih v 
instrumentih, kot so sporazumi, deklaracije 
in akcijski načrti, ki so jih skupaj sprejele 
Unija ter zadevne tretje države in regije, ter 
se povezujejo tudi s področji, ki spadajo 
med posebne vrednote, prednostne naloge 
politik in strategije Unije.

Or. en

Predlog spremembe 50
Marielle de Sarnez

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kakor je navedeno v členu 13(2) uredbe 
„Erasmus za vse“, bo za spodbujanje 
mednarodne razsežnosti visokega šolstva 
ukrepom za učno mobilnost v države zunaj 
EU ali iz njih ter za sodelovanje in dialog o 
politikah z 
organi/institucijami/organizacijami iz teh 
držav dodeljenih tudi približno 1 812 100 
000 EUR iz različnih zunanjih 
instrumentov (instrument za razvojno 
sodelovanje, evropski sosedski instrument, 
instrument za predpristopno pomoč, 
instrument partnerstva in Evropski razvojni 
sklad). Za uporabo navedenih sredstev se 
bodo uporabljale določbe uredbe „Erasmus 
za vse“.

Kakor je navedeno v členu 13(2) uredbe 
„Erasmus za vse“, bo za spodbujanje 
mednarodne razsežnosti visokega šolstva 
ukrepom za učno mobilnost v države zunaj 
EU ali iz njih ter za sodelovanje in dialog o 
politikah z lokalnimi, regionalnimi in 
nacionalnimi 
organi/institucijami/organizacijami iz teh 
držav dodeljenih tudi približno 1 812 100 
000 EUR iz različnih zunanjih 
instrumentov (instrument za razvojno 
sodelovanje, evropski sosedski instrument, 
instrument za predpristopno pomoč, 
instrument partnerstva in Evropski razvojni 
sklad). Za uporabo navedenih sredstev se 
bodo uporabljale določbe uredbe „Erasmus 
za vse“.

Or. fr
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Predlog spremembe 51
Gianluca Susta

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) pospeševanje (in podporo) trgovinskih 
odnosov in procesov trgovinskega 
povezovanja, tudi na ravni jug-jug, 
podporo naložbenim tokom in 
gospodarskim partnerstvom Unije, 
vključno s poudarkom na malih in srednjih 
podjetjih;

c) pospeševanje (in podporo) gospodarskih 
in trgovinskih odnosov in procesov 
trgovinskega povezovanja, tudi na ravni 
jug-jug in poglobitev trgovinskih odnosov 
s pojavljajočimi se za Unijo strateškimi 
makro območji, podporo naložbenim 
tokom in gospodarskim partnerstvom 
Unije, vključno s poudarkom na MSP;
ukrepi in instrumenti za podporo 
internacionalizaciji MSP (med katerimi so 
programi za usposabljanje in obveščanje, 
služba za pomoč trgom tretjih držav); 
izboljšanje varstva pravic intelektualne 
lastnine, krepitev regulativnega dialoga, 
omogočanje dostopa do trgov tretjih 
držav;

Or. it

Predlog spremembe 52
Marielle de Sarnez

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) spodbujanje dialogov o politiki in 
sektorskih dialogov, ki vključujejo 
politične, gospodarske, zakonodajne, 
okoljske, socialne, raziskovalne in kulturne 
akterje ter nevladne organizacije iz Unije 
in zunaj nje;

d) spodbujanje dialogov o politiki in 
sektorskih dialogov, ki vključujejo 
politične, gospodarske, zakonodajne, 
okoljske, socialne, raziskovalne in kulturne 
akterje ter nevladne organizacije, 
regionalne in lokalne organe in njihova 
združenja iz Unije in zunaj nje;

Or. fr
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Predlog spremembe 53
Josefa Andrés Barea

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) spodbujanje pobud in dejavnosti Unije 
ali skupnih interesov na področjih, kot so 
podnebne spremembe, okoljske zadeve, 
vključno z biotsko raznovrstnostjo, 
učinkovitost virov, surovine, energetika, 
promet, znanost, raziskave in inovacije, 
zaposlovanje in socialna politika, trajnostni 
razvoj, vključno s spodbujanjem 
dostojnega dela, in družbena odgovornost 
podjetij, trgovina in sodelovanje na ravni 
jug-jug, izobraževanje, kultura, turizem, 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, zdravje, pravosodje, carina, 
obdavčevanje, finančne, statistične in 
druge vsebine, ki spadajo med posebne 
interese Unije ali so v skupnem interesu 
Unije in tretjih držav;

f) spodbujanje pobud in dejavnosti Unije 
ali skupnih interesov na področjih, kot so 
podnebne spremembe, okoljske zadeve, 
vključno z biotsko raznovrstnostjo,
učinkovitost virov, surovine, energetika, 
promet, znanost, raziskave in inovacije, 
zaposlovanje in socialna politika, trajnostni 
razvoj, vključno s spodbujanjem 
dostojnega dela, in družbena odgovornost 
podjetij, trgovina in sodelovanje na ravni 
jug-jug, izobraževanje, kultura, turizem, 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, zdravje, pravosodje, carina, 
pravice intelektualne lastnine, varstvo 
podatkov, obdavčevanje, finančne, 
statistične in druge vsebine, ki spadajo med 
posebne interese Unije ali so v skupnem 
interesu Unije in tretjih držav;

Or. es

Predlog spremembe 54
Helmut Scholz

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) spodbujanje pobud in dejavnosti Unije 
ali skupnih interesov na področjih, kot so 
podnebne spremembe, okoljske zadeve, 
vključno z biotsko raznovrstnostjo, 
učinkovitost virov, surovine, energetika, 
promet, znanost, raziskave in inovacije, 
zaposlovanje in socialna politika, trajnostni 
razvoj, vključno s spodbujanjem 
dostojnega dela, in družbena odgovornost 

(f) spodbujanje pobud in dejavnosti Unije 
ali skupnih interesov na področjih, kot so 
podnebne spremembe, okoljske zadeve, 
vključno z biotsko raznovrstnostjo, 
učinkovitost virov, surovine, energetika, 
promet, znanost, raziskave in inovacije, 
zaposlovanje in socialna politika, trajnostni 
razvoj, vključno s spodbujanjem 
dostojnega dela, zmanjševanje socialnih 
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podjetij, trgovina in sodelovanje na ravni 
jug-jug, izobraževanje, kultura, turizem, 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, zdravje, pravosodje, carina, 
obdavčevanje, finančne, statistične in 
druge vsebine, ki spadajo med posebne 
interese Unije ali so v skupnem interesu 
Unije in tretjih držav;

neenakosti in družbena odgovornost 
podjetij, trgovina in sodelovanje na ravni 
jug-jug, izobraževanje, kultura, turizem, 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, zdravje, pravosodje, carina, 
obdavčevanje, finančne, statistične in 
druge vsebine, ki spadajo med posebne 
interese Unije ali so v skupnem interesu 
Unije in tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 55
Marielle de Sarnez

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) spodbujanje pobud in dejavnosti Unije 
ali skupnih interesov na področjih, kot so 
podnebne spremembe, okoljske zadeve, 
vključno z biotsko raznovrstnostjo, 
učinkovitost virov, surovine, energetika, 
promet, znanost, raziskave in inovacije, 
zaposlovanje in socialna politika, trajnostni 
razvoj, vključno s spodbujanjem 
dostojnega dela, in družbena odgovornost 
podjetij, trgovina in sodelovanje na ravni 
jug-jug, izobraževanje, kultura, turizem, 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, zdravje, pravosodje, carina, 
obdavčevanje, finančne, statistične in 
druge vsebine, ki spadajo med posebne 
interese Unije ali so v skupnem interesu 
Unije in tretjih držav;

f) spodbujanje pobud in dejavnosti Unije 
ali skupnih interesov na področjih, kot so 
podnebne spremembe, okoljske zadeve, 
vključno z biotsko raznovrstnostjo, 
učinkovitost virov, surovine, energetika, 
promet, znanost, raziskave in inovacije, 
krepitev regionalnih in lokalnih organov 
in civilne družbe, zaposlovanje in socialna 
politika, trajnostni razvoj, vključno s 
spodbujanjem dostojnega dela, in družbena 
odgovornost podjetij, trgovina in 
sodelovanje na ravni sever-jug in jug-jug, 
izobraževanje, poklicno usposabljanje, 
kultura, turizem, lokalni razvoj 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, zdravje, pravosodje, carina, 
obdavčevanje, finančne, statistične in 
druge vsebine, ki spadajo med posebne 
interese Unije ali so v skupnem interesu 
Unije in tretjih držav;

Or. fr
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Predlog spremembe 56
Helmut Scholz

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) krepitev ozaveščenosti o Uniji ter 
njenega razumevanja in prepoznavnosti v 
tretjih državah.

(g) krepitev ozaveščenosti o Uniji ter 
njenega razumevanja in povečanje njenih 
možnosti za sklepanje zavezništev s 
tretjimi državami, da bi dosegla nekatere 
glavne cilje (glede okolja, kulturne 
raznolikosti, boja proti pranju denarja)

Or. en

Predlog spremembe 57
Gianluca Susta

Predlog uredbe
Priloga 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
OKVIRNA DODELITEV FINANČNIH 
SREDSTEV ZA OBDOBJE 2014–2020
Razčlenitev skupnih okvirnih finančnih 
sredstev (1.131.000.000 EUR) glede na 
specifične cilje je naslednja:
– cilj št. 1 (izvajanje mednarodne 
razsežnosti strategije „Evropa 2020“), 43 
%;
– cilj št. 2 (izboljšanje dostopa do trga in 
razvoj trgovinskih, naložbenih in 
poslovnih priložnosti za evropska 
podjetja), 30 %;
– cilj št. 3 (izboljšanje razumevanja in 
povečanje prepoznavnosti Unije in njene 
vloge v svetu), 18%; in
– nerazporejene rezerve (ki se dodelijo za 
programe v okviru teh treh ciljev glede na 
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potrebe), 5%.

Or. it

Predlog spremembe 58
Franziska Keller

Predlog uredbe
Priloga 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga 1 a
OKVIRNA FINANČNA DODELITEV 
ZA OBDOBJE 2014–2020
Razčlenitev skupnih okvirnih finančnih 
sredstev (1.131.000.000 EUR) glede na 
specifične cilje je naslednja:
cilj št. 1 (izvajanje mednarodne 
razsežnosti strategije „Evropa 2020“): 
53 %;
cilj št. 2 (spodbujanje visokih socialnih in 
okoljskih standardov za pravične in 
nepristranske trgovinske in naložbene 
odnose): 20 %;
cilj št. 3 (krepitev vsesplošnega 
razumevanja in prepoznavnosti Unije in 
njene vloge v svetu): 18 %; ter
nerazporejene rezerve (ki se dodelijo za 
programe v okviru teh treh ciljev glede na 
potrebe): 5 %.

Or. en


