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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj evropske sosedske politike je ustvariti območje blaginje in dobrega sosedstva na mejah 
Evropske unije. Ta svojim sosedam v okviru te politike ponuja privilegiran odnos, ki temelji 
na vzajemni zavezanosti vrednotam in načelom, kot so demokracija in človekove pravice, 
pravna država, dobro upravljanje, načela tržnega gospodarstva in trajnostni razvoj. Med 
njenimi cilji sta tudi politično združevanje in globlje gospodarsko povezovanje, povečana 
mobilnost in okrepljeni medosebni stiki. 

Evropska sosedska politika (ESP) je nastala leta 2004 in se uporablja za 16 držav partneric 
vzhodno in južno od meja EU (to so Alžirija, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Egipt, 
Gruzija, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Moldavija, Maroko, Zasedeno palestinsko ozemlje, 
Sirija, Tunizija in Ukrajina). Financira se prek Evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva, ki pokriva 16 navedenih držav in Rusijo.

Zaradi sprememb v svojem odnosu do sosed in spremenjenih razmer v teh državah, zlasti s 
pojavom arabske pomladi, mora Evropska unija spremeniti strateški politični okvir za odnose 
s sosednjimi državami. Z novim pristopom se v skladu z načeloma „več za več“ in „vzajemna 
odgovornost“ predlaga večja podpora partnericam, ki so zavezane oblikovanju demokratičnih 
družb in izvajanju reform.

Evropski instrument sosedstva je primerna dopolnitev evropske sosedske politike, vendar ga 
je treba prilagoditi novim razmeram in strukturirati tako, da bo izvajanje načel, ki so temelj 
nove sosedske politike, kot je načelo „več za več”, bolj učinkovito.

Več za več

Oblika in obseg pomoči, namenjene posamezni partnerski državi, bosta določena na podlagi 
njene zavezanosti demokratičnim reformam in napredku, ki ga pri tem dosega, ter strukturnim 
reformam, ki so potrebne za izgradnjo temeljev tržnega gospodarstva. 

Razlikovanje

Sredstva, ki se uporabljajo prek instrumenta, se v skladu z načelom „več za več” razlikujejo 
po obliki in obsegu glede na gospodarski položaj in potrebe vsake posamezne sosede ter glede 
na zavezanost sosednje države reformam in napredek, ki so ga dosegle pri njihovem 
izvajanju. 

Poenostavitev in večja učinkovitost

Pripravljavka mnenja podpira predlog Komisije, da je treba uvesti poenostavitev in večjo 
prožnost postopkov, tako da se poenostavi regulativno okolje in izboljša dostop regij, 
partnerskih držav, organizacij civilne družbe ter malih in srednjih podjetij do pomoči EU, 
poenostavi in skrajša postopek načrtovanja programov ter pospeši sprejetje izvedbenih 
ukrepov in izvajanje podpore EU. 

Specifični cilji podpore Unije
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Področje uporabe instrumenta zajema izvajanje sporazumov o partnerstvu in sodelovanju, 
pridružitvenih sporazumov, poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini ali drugih 
ustreznih sporazumov ter spodbujanje dobrega upravljanja in pravičnega socialnega in 
gospodarskega razvoja.

Da bi se bolje odražali temeljni cilji in osredotočenost evropske sosedske politike, je treba 
seznam tematskih področij sodelovanja skrčiti. Zato pripravljavka mnenja podpira pristop 
Komisije in je predložila najpomembnejše cilje za vzpostavitev območja blaginje in dobrega 
sosedstva na mejah EU. 

Pripravljavka mnenja predlaga, da bi evropski sosedski instrument podprl načela tržnega 
gospodarstva, odprtje trgov z blagom in storitvami, podjetniško sodelovanje, razvoj 
zasebnega sektorja, zlasti s spodbujanjem malih in srednjih podjetij ter podjetništva, pravno 
varnost za naložbe z obeh strani, zaposljivost delavcev, boj proti korupciji, utaji davkov in 
pranju denarja, medsebojno energetsko in prometno povezanost ter krepitev mrež socialnega 
varstva. 

Začasna prekinitev

Unija mora biti pri svojem pristopu do sosedske politike in zavezanosti vzpostavitvi območja 
blaginje in demokracije dosledna in zahtevna. Pripravljavka mnenja predlaga, da bi bile hujše 
in ponavljajoče se kršitve pravil STO ali trgovinskih sporazumov z EU zadosten razlog za 
popolno ali delno začasno zaustavitev pomoči EU.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 (a) Člen 206 PDEU določa, da Unija v 
skupnem interesu prispeva k usklajenemu 
razvoju svetovne trgovine, postopnemu 
odpravljanju omejitev v mednarodni 
trgovini in pri tujih neposrednih naložbah 
ter k zmanjševanju carinskih in drugih 
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ovir.

Or. es

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,
načelom tržnega gospodarstva, prehoda na 
dobro delujoča tržna gospodarstva in 
trajnostnega razvoja ter na spodbujanju teh 
vrednot in načel.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)  

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17 a) Sklenitev poglobljenih in celovitih 
sporazumov o prosti trgovini med EU in 
sosednjimi državami je prednostna 
naloga, s katero je treba zagotoviti, da se 
bodo trgi z blagom in storitvami na obeh 
straneh postopoma in uravnoteženo odprli 
in da bodo naše partnerske države sprejele 
fitosanitarne in okoljske standarde, 
primerljive s tistimi, ki veljajo v EU, ter 
osnovne socialne standarde. 

Or. es
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17 b) Poglavitni cilji sosedske politike 
Unije morajo biti odprtje trgov javnih 
naročil in zagotovitev pravne varnosti za 
naložbe z obeh strani.

Or. es

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Evropska unija za financiranje zunanje 
podpore potrebuje vse več sredstev, vendar 
so sredstva, namenjena tovrstni podpori, 
zaradi ekonomskega in proračunskega 
položaja Unije omejena. Zato mora 
Komisija z uporabo finančnih instrumentov 
z učinkom finančnega vzvoda poiskati 
najsmotrnejšo porabo razpoložljivih virov. 
Takšen učinek bi lahko še povečali z 
omogočanjem večkratne uporabe sredstev, 
vloženih v finančne instrumente, in 
sredstev, ki jih ti finančni instrumenti 
ustvarijo.

(19) Evropska unija za financiranje zunanje 
podpore potrebuje vse več sredstev, vendar 
so sredstva, namenjena tovrstni podpori, 
zaradi ekonomskega in proračunskega 
položaja Unije omejena. Zato mora 
Komisija z uporabo finančnih instrumentov 
z učinkom finančnega vzvoda poiskati 
najsmotrnejšo porabo razpoložljivih virov. 
Takšen učinek bi lahko še povečali s 
povečano uporabo možnosti za finančne 
vzvode Evropske investicijske banke in 
Evropske banke za obnovo in razvoj ter z 
omogočanjem večkratne uporabe sredstev, 
vloženih v finančne instrumente, in 
sredstev, ki jih ti finančni instrumenti 
ustvarijo.

Or. es
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Unija se je zavezala, da bo v odnosih s 
partnericami po svetu spodbujala dostojno 
delo ter se zavzemala za ratifikacijo in 
učinkovito izvajanje mednarodno priznanih 
standardov dela in večstranskih okoljskih 
sporazumov.

(22) Unija se je zavezala, da bo v odnosih s 
partnericami po svetu spodbujala dostojno 
delo ter se zavzemala za ratifikacijo in 
učinkovito izvajanje mednarodno priznanih 
standardov dela in večstranskih okoljskih 
sporazumov, dobro upravljanje in boj 
proti korupciji, davčni utaji in pranju 
denarja.

Or. es

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Podpora v okviru te uredbe spodbuja 
okrepljeno politično sodelovanje in 
postopno gospodarsko povezovanje med 
Unijo in partnerskimi državami ter zlasti 
podpira izvajanje sporazumov o 
partnerstvu in sodelovanju, pridružitvenih 
sporazumov, ostalih obstoječih ali 
prihodnjih sporazumov ter skupno 
dogovorjenih akcijskih načrtov.

4. Podpora v okviru te uredbe spodbuja 
okrepljeno politično sodelovanje in 
postopno gospodarsko povezovanje med 
Unijo in partnerskimi državami ter zlasti 
podpira izvajanje sporazumov o 
partnerstvu in sodelovanju, pridružitvenih 
sporazumov, poglobljenih in celovitih 
sporazumov o prosti trgovini, ostalih 
obstoječih ali prihodnjih sporazumov ter 
skupno dogovorjenih akcijskih načrtov.

Or. es
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 5 – 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, vzpostavitev globoke in 
trajnostne demokracije, načela tržnega 
gospodarstva, spodbujanje dobrega 
upravljanja, boj proti korupciji, davčni 
utaji in pranju denarja in razvoj uspešne 
civilne družbe, vključno s socialnimi 
partnerji;

Or. es

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 5 – 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 ter okrepljeno sektorsko in 
medsektorsko sodelovanje, vključno z 
odprtjem trgov z blagom in storitvami, s 
približevanjem zakonodaje in pravne 
ureditve standardom Unije in drugim 
ustreznim mednarodnim standardom ter s 
tem povezanimi vzpostavljanjem institucij 
in naložbami, zlasti v medsebojne 
energetske in prometne povezave;

Or. es
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 5 – 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 in spodbujanje medosebnih 
stikov ter podjetniškega sodelovanja;

Or. es

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 5 – 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 z okrepitvijo 
mrež socialnega varstva, izboljšanjem 
zaposljivosti delavcev in razvojem 
zasebnega sektorja, zlasti s spodbujanjem 
malih in srednjih podjetij ter podjetništva; 
spodbujanje notranje gospodarske, socialne 
in teritorialne kohezije, razvoja podeželja, 
podnebnih ukrepov in pripravljenosti na 
nesreče;

Or. es

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 5 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d a) ustvaritev ugodnega okolja za 
neposredne tuje naložbe, ki bi zagotavljalo 
pravno varnost za naložbe z obeh strani;
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6) 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.

6) 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 Unije 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 in 
naložbeni tokovi, kazalniki, s katerimi je 
mogoče oceniti notranje ekonomske 
razlike, vključno s stopnjami zaposlenosti.

Or. es

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sporazumi o partnerstvu in sodelovanju, 
pridružitveni sporazumi ter ostali obstoječi 
ali prihodnji sporazumi, na podlagi katerih 
se oblikuje odnos s partnerskimi državami, 
zadevna sporočila, sklepi Sveta, resolucije 
Evropskega parlamenta in ustrezni sklepi 
ministrskih srečanj s partnerskimi 

1. Sporazumi o partnerstvu in sodelovanju, 
pridružitveni sporazumi, poglobljeni in 
celoviti sporazumi o prosti trgovini ter 
ostali obstoječi ali prihodnji sporazumi, na 
podlagi katerih se oblikuje odnos s 
partnerskimi državami, zadevna sporočila, 
sklepi Sveta, resolucije Evropskega 
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državami določajo splošni politični okvir 
za načrtovanje programov in izvajanje 
podpore Unije v okviru te uredbe.

parlamenta in ustrezni sklepi ministrskih 
srečanj s partnerskimi državami določajo 
splošni politični okvir za načrtovanje 
programov in izvajanje podpore Unije v 
okviru te uredbe.

Or. es

Predlog spremembe 15

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 
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.

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

Or. es

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija, države članice in EIB 
zagotavljajo skladnost med podporo, 
dodeljeno v okviru te uredbe, in drugo 
podporo, ki jo dodelijo Unija, države 
članice in EIB.

2. Komisija, države članice in EIB 
zagotavljajo skladnost med podporo, 
dodeljeno v okviru te uredbe, in drugo 
podporo, ki jo dodelijo Unija, države 
članice, EIB in EBRD.
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Or. es

Predlog spremembe 17

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, hujših in 
večkratnih kršitev pravil Svetovne 
trgovinske organizacije ali trgovinskih 
sporazumov z EU 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. es

Predlog spremembe 18

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 ali če huje ali večkrat 
krši pravila STO ali trgovinskih 
sporazumov z EU, Unija brez poseganja v 
določbe o prekinitvi pomoči iz sporazumov 
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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.

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. es


