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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta osnutek uredbe je eden od elementov zunanje politike EU. Je inovativen in drugačen od 
instrumentov EU za zunanji razvoj. Usmerjen je k partnerstvu in sodelovanju med EU in 
zlasti državami, ki so prerasle razvojno pomoč in postajajo partnerice EU z gospodarskim 
interesom, kot so Kitajska, Rusija, Latinska Amerika itd. Njegov cilj je uveljaviti in 
spodbujati interese EU ter obravnavati pomembne svetovne izzive v skladu s strategijo 
Evropa 2020. Proračun tega instrumenta je omejen, za obdobje 2014–2020 je predvidenih 
1,131 milijarde EUR. Zato je treba dobro določiti cilje, ciljne sektorje in države, mehanizme 
usklajevanja pa predvideti že v tej uredbi.

Instrument partnerstva bo EU omogočal izvajanje agend, ki presegajo razvojno sodelovanje s 
svetovnimi akterji, za učinkovito spodbujanje interesov EU po vsem svetu in za obravnavo 
svetovnih vprašanj, kadar bo to potrebno. Instrument partnerstva bo podpiral ukrepe za cilje, 
ki izhajajo iz dvostranskih, regionalnih ali večstranskih odnosov Unije s tretjimi državami, 
regijami in ozemlji, ter obravnaval izzive svetovnega pomena. Usmerjen bo k izboljšanju 
dostopa do trga in razvoju trgovine, odpravi ovir za trgovino in naložbe, ter k boju proti 
neupravičenim zaščitniškim ukrepom, kar bo evropskim podjetjem po vsem svetu omogočilo 
nove poslovne priložnosti prek gospodarskih partnerstev ter poslovnega in zakonodajnega 
sodelovanja.

Jedro te uredbe bodo vrednote demokracije, pravna država, splošnost, nedeljivost in 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje človeškega dostojanstva in 
načela mednarodnega prava, kar so ustanovni stebri Unije. To je treba zagotoviti pri 
oblikovanju politike sodelovanja Unije ter strateškem načrtovanju programov in izvajanju 
ukrepov. 

Za zagotavljanje doslednosti in ustreznosti ukrepov sta potrebna učinkovitejše sodelovanje ter 
usklajevanje postopkov med Unijo in njenimi državami članicami, pa tudi v odnosih z 
drugimi donatorji in akterji. Ta predlog bo usmerjen k prednostnim nalogam in dejanjem, s 
katerimi se bo lahko Unija na bolj prožen način in pravočasno odzvala na razvoj, obenem pa 
bo te naloge in dejanja bolje usklajeval med državami članicami in zakonodajalci Unije, da bo 
s tem zaveza Unije k spodbujanju svojih interesov v odnosih s tretjimi državami bolj 
učinkovita. Za okvirna področja sodelovanja ter okvirne finančne dodelitve in njihove 
spremembe bo veljal postopek delegiranih aktov.

V zvezi s tem se predlaga, da bodo večletni okvirni programi določili usklajeno strategijo 
Unije za zadevna geografska območja in področja sodelovanja. Zato se predlaga, naj bo 
okvirna finančna dodelitev za obdobje 2014–2020 del te uredbe in naj bo določena v prilogi. 
Komisija bo imela pravico sprejeti delegirane akte za prenos sredstev med programi. Preden 
se bo odločila o večletnih okvirnih programih, bo Komisija v okviru določanja prednostnih 
nalog glede strateških geografskih območij in področij sodelovanja izvedla temeljito in 
nepristransko predhodno oceno interesov Unije.

Predlaga se tudi zmanjšanje deleža nebistvenih sprememb večletnih okvirnih programov z 
20 % na 10 % začetne dodelitve. Ta predlog bi bil dovolj varen, da te spremembe ne bi 
vplivale na prednostna področja in cilje iz večletnih okvirnih programov. Predlog ureja tudi 
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postopek prilagoditev, ki jih Komisija sprejme v skladu s svetovalnim postopkom iz skupne 
izvedbene uredbe.

Predvidi se mehanizem pregleda izvajanja uredbe. Zato se predlagajo nove določbe o 
pregledu. Komisija bo najpozneje do 30. junija 2017 Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložila poročilo o oceni izvajanja te uredbe v prvih treh letih, v katerem bo predstavila 
potrebne spremembe, vključno z okvirno finančno dodelitvijo iz nove Priloge Ia.

Vsi ti predlogi sprememb bodo pripomogli k boljšemu usmerjevanju in usklajevanju 
globalnega instrumenta Unije za spodbujanje partnerstva in vidnosti Unije po svetu.

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 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Unija je osnovana na vrednotah 
demokracije, pravni državi, splošnosti, 
nedeljivosti in spoštovanju človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanju 
človeškega dostojanstva in načelih 
mednarodnega prava. S pomočjo dialoga 
in sodelovanja si prizadeva za razvoj in 
krepitev zavezanosti tem vrednotam v 
partnerskih državah in regijah. Unija si 
prizadeva tudi, da bi zagotovila skladnost 
z drugimi področji zunanjega ukrepanja. 
To bi bilo treba zagotoviti pri oblikovanju 
politike sodelovanja Unije ter strateškem 
načrtovanju programov in izvajanju 
ukrepov. Za zagotavljanje doslednosti in 
ustreznosti ukrepov sta potrebna 
učinkovitejše sodelovanje ter usklajevanje 
postopkov med Unijo in njenimi državami 
članicami, pa tudi v odnosih z drugimi 
donatorji in akterji. Unija in države 
članice bi morale povečati skladnost in 
dopolnjevanje svojih politik o 
sodelovanju. Da bi zagotovili medsebojno 
dopolnjevanje in krepitev politik 
sodelovanja Unije in držav članic, je 
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primerno zagotoviti skupne postopke za 
načrtovanje programov, ki bi jih bilo treba 
izvajati, kadar je to mogoče in ustrezno.

Or. en

Predlog spremembe 2

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 Svetovno 
trgovinsko organizacijo in 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.

Or. en

Predlog spremembe 3

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 

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

omogočanje podpore ukrepom sodelovanja 
z razvitimi državami in državami v 
razvoju, v katerih ima Unija pomembne 
interese v skladu s cilji te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

   (10a) Pri ukrepih sodelovanja, namenjeni 
izboljšanju dostopa do trga in razvoju 
trgovinskih, naložbenih in poslovnih 
priložnosti, bi morali upoštevati interese 
Unije in z okrepljeno ekonomsko 
varnostjo in nadaljnjim ustvarjanjem 
novih konkurenčnih delovnih mest v Uniji 
zagotoviti dolgoročne koristi za njeno rast, 
ob tem pa spodbujati napredek in razvoj v 
partnerskih državah, omogočati boljše 
regionalno sodelovanje, spodbujati 
naložbe in izboljšati gospodarsko 
upravljanje, krepiti gospodarske in 
trgovinske odnose s strateškimi partnerji 
ter doseči dejanski vzajemni dostop do 
trga. Ti ukrepi bi morali bolje obravnavati 
posebne potrebe mikro, malih in srednjih 
podjetjih Unije, da bi povečali njihovo 
konkurenčnost. Prizadevati bi si bilo treba 
za večjo skladnost med pravili in praksami 
Unije ter glavnih partneric, ob tem pa se 
ne bi smeli znižati standardi Unije in 
prakse certificiranja, ampak bi bilo treba 
doseči večje sprejemanje obstoječih 
večstranskih praks in podpornih ukrepov, 
usmerjenih k regulativnemu zbliževanju z 
glavnimi trgovinskimi partnerji in na 
splošno k regulativnemu sodelovanju, z 
namenom spodbujanja enakovrednosti in 
zbliževanja mednarodnih standardov, s 
tem pa omejevanja sporov in povezanih 
trgovinskih stroškov.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(11) Unija se je zavezala, da bo v odnosih s 
partnericami po svetu spodbujala 
trajnostni razvoj, svobodno in pravično 
trgovino ter dostojno delo za vse ter se 
zavzemala za ratifikacijo in učinkovito 
izvajanje mednarodno priznanih 
standardov dela in večstranskih okoljskih 
sporazumov. Ta uredba bi se morala 
uporabljati kot orodje za podporo 
mednarodni konkurenčnosti in za pomoč 
pri zmanjšanju tveganja protekcionizma, 
ob tem pa spodbujati evropske vrednote in 
poslovne interese, pa tudi kot instrument 
za svobodno in pravično trgovino, s 
katerim lahko postane učinkovita 
vključitev in izvajanje socialnih in 
okoljskih standardov del splošne prakse s 
partnerskimi državami, vključno s 
spodbujanjem novih oblik zaposlovalnih 
politik, ustvarjanja delovnih mest, ki 
izpolnjujejo standarde Mednarodne 
organizacije dela o dostojnem delu, ter 
priložnosti za rast evropskih sektorjev ter 
malih in srednjih podjetij.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zlasti boj proti podnebnim 
spremembam je eden velikih izzivov, s 

(12) Zlasti boj proti podnebnim 
spremembam je eden velikih izzivov, s 
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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.

katerimi se spopadata Unija in 
mednarodna skupnost, in na tem področju 
je nujno potrebno mednarodno ukrepanje 
ob upoštevanju dejstva, da lahko Unija 
cilje na tem področju izpolni samo s 
sodelovanjem z glavnimi trgovinskimi 
partnerji. V skladu z namenom, ki je 
izražen v sporočilu Komisije „Proračun za 
strategijo Evropa 2020“, da se delež 
proračuna Unije za podnebne ukrepe 
poveča, naj bi ta uredba prispevala k temu 
cilju.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Spodbujanje raznolikih pobud za 
sodelovanje in partnerstva v okviru enega 
samega instrumenta naj bi dalje omogočilo 
ekonomijo obsega, sinergijske učinke, 
večjo učinkovitost, bolj racionalizirano 
sprejemanje odločitev in upravljanje ter 
visoko stopnjo prepoznavnosti zunanjega 
ukrepanja Unije.

(15) Spodbujanje raznolikih pobud za 
sodelovanje in partnerstva v okviru enega 
samega instrumenta naj bi dalje omogočilo 
v prihodnost usmerjene in inovativne 
strategije o trgovini in naložbah, ki bodo 
upoštevale nove izzive, s katerimi se sooča 
Unija, ekonomijo obsega, sinergijske 
učinke, večjo učinkovitost, bolj 
racionalizirano sprejemanje odločitev in 
upravljanje ter visoko stopnjo 
prepoznavnosti zunanjega ukrepanja Unije.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi dosegli cilje te uredbe, bi bilo (16) Da bi dosegli cilje te uredbe, bi bilo 
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treba uporabiti diferenciran in prožen 
pristop na podlagi razvoja modelov za 
sodelovanje s ključnimi partnerskimi 
državami, ki upoštevajo njihove 
gospodarske, družbene in politične razmere 
ter posebne interese, prednostne naloge 
politik in strategije Unije ter hkrati 
ohranjajo sposobnost ukrepanja po vsem 
svetu, kjer koli je potrebno.

treba uporabiti diferenciran in prožen 
pristop na podlagi razvoja modelov za 
sodelovanje s ključnimi partnerskimi 
državami, ki upoštevajo njihove 
gospodarske, družbene in politične razmere 
ter posebne interese, prednostne naloge 
politik in strategije Unije ter hkrati 
ohranjajo sposobnost ukrepanja po vsem 
svetu, kjer koli je potrebno. Unija bi 
morala glede trgovine ter zunanjih, 
razvojnih, kmetijskih, okoljskih in 
raziskovalnih politik uporabiti celostni 
pristop.

Or. en

Predlog spremembe 9

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) Predvideti bi bilo treba ustrezno 
določanje in načrtovanje programov, 
ukrepe za izvrševanje in 
medinstitucionalno sodelovanje in s tem 
zagotoviti, da bi bila Unija sposobna 
prilagodljivo in pravočasno se odzvati na 
razvijajoče se in/ali nepredvidljive potrebe, 
da bi tako povečala učinkovito zavzemanje 
za svoje interese v odnosih s tretjimi 
državami, ter s sprejetjem posebnih 
ukrepov, ki niso zajeti v večletnih okvirnih 
programih.

Or. en
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da bi se področje uporabe te uredbe 
prilagodilo hitro spreminjajoči se realnosti 
v tretjih državah, bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije v zvezi s podrobno 
razdelanimi področji sodelovanja iz 
Priloge. Zlasti je pomembno, da Komisija 
med svojim pripravljalnim delom izvede 
ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje ustreznih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(19) Spremembe na podrobno razdelanih 
področjih sodelovanja, sprejetje večletnih 
okvirnih programov ter prilagoditve 
okvirne finančne dodelitve so nebistveni 
elementi te uredbe. Da bi se zaradi tega
področje uporabe te uredbe prilagodilo 
hitro spreminjajoči se realnosti v tretjih 
državah, bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije v zvezi s podrobno razdelanimi 
področji sodelovanja iz Priloge, sprejetjem 
večletnih okvirnih programov iz člena 5 in 
okvirnimi dodelitvami za vsak program, 
kot določa Priloga Ia. Zlasti je pomembno, 
da Komisija med svojim pripravljalnim 
delom izvede ustrezna posvetovanja, tudi s 
strokovnjaki. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje ustreznih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za zagotovitev enotnih pogojev 
izvajanja te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v 
skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 

(20) Za zagotovitev enotnih pogojev 
izvajanja te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v 
skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
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članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije. 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.

članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije. Ob upoštevanju 
narave navedenih izvedbenih aktov, zlasti 
njihovih finančnih posledic, bi bilo treba za 
njihovo sprejetje načeloma uporabiti 
svetovalni postopek.

Or. en

Predlog spremembe 12

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 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,
regijami in ozemlji, ter obravnaval izzive 
svetovnega pomena.

Or. en

Predlog spremembe 13

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 

(a) izvajanje mednarodne razsežnosti 
strategije „Evropa 2020“ s podpiranjem 
dvostranskega, regionalnega in 
medregionalnega sodelovanja v okviru 
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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;

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 ter z vplivom na oblikovanje 
politik v teh državah;

Or. en

Predlog spremembe 14

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) izboljšanje dostopa do trga ter 
razvijanje trgovine, odpravljanje 
trgovinskih in naložbenih ovir ter boj proti 
neupravičenim zaščitniškim ukrepom, 
nudenje varnega naložbenega okolja in
novih poslovnih priložnosti za evropska 
podjetja po vsem svetu 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 vse partnerske 
države, na katere so posebej usmerjeni 
dejavnosti, programi in ukrepi v okviru te 
uredbe;

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) krepitev vsesplošnega razumevanja in 
prepoznavnosti Unije in njene vloge v 
svetu z javno diplomacijo, 
izobraževalnim/akademskim sodelovanjem 
ter dejavnostmi ozaveščanja za 
spodbujanje vrednot in interesov Unije. Ta 
cilj se lahko med drugim meri tudi z 
raziskavami javnega mnenja ali ocenami.

(c) krepitev vsesplošnega razumevanja in 
prepoznavnosti Unije in njene vloge v 
svetu z javno diplomacijo, 
izobraževalnim/akademskim sodelovanjem 
ter dejavnostmi osveščanja za spodbujanje 
vrednot in interesov Unije. Ta cilj se lahko 
meri s prikazanim boljšim dojemanjem in 
večjim vzajemnim razumevanjem Unije v 
ključnih partnerskih državah, med drugim 
tudi z raziskavami javnega mnenja ali 
ocenami.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Unija si prizadeva z dialogom in 
sodelovanjem s tretjimi državami 
spodbujati, razvijati in krepiti načela 
svobode, demokracije, spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter vladavine prava, na katerih je temelji.

1. Unija si prizadeva z dialogom in 
sodelovanjem s tretjimi državami, regijami 
in ozemlji spodbujati, razvijati in krepiti 
načela svobode, demokracije, spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ter vladavine prava, na katerih je temelji.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Da se poveča učinek pomoči Unije se, 2. Da se poveča učinek pomoči Unije se, če 
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če je to primerno, uporabi diferenciran in 
prožen pristop za oblikovanje sodelovanja 
s partnerskimi državami, da bi upoštevali 
njihove gospodarske, družbene in politične 
razmere ter tudi posebne interese, 
prednostne naloge politik in strategije 
Unije.

je to primerno, uporabi diferenciran in 
prožen pristop za oblikovanje sodelovanja 
s partnerskimi državami, regijami in 
ozemlji, da bi upoštevali njihove 
gospodarske, družbene in politične razmere 
ter tudi posebne interese, prednostne 
naloge politik in strategije Unije.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V okviru svojih pristojnosti Unija in 
države članice spodbujajo večstranski 
pristop do svetovnih izzivov in krepijo 
sodelovanje z mednarodnimi ali 
regionalnimi organizacijami in organi, 
vključno z mednarodnimi finančnimi 
institucijami, agencijami, skladi in 
programi Združenih narodov, OECD, 
skupino dvajsetih finančnih ministrov in 
guvernerjev centralnih bank (G-20) ter z 
drugimi dvostranskimi donatorji.

3. V okviru svojih pristojnosti Unija in 
države članice spodbujajo večstranski 
pristop do svetovnih izzivov in krepijo 
sodelovanje z mednarodnimi ali 
regionalnimi organizacijami in organi, 
vključno z mednarodnimi finančnimi 
institucijami, Svetovno trgovinsko 
organizacijo, agencijami, skladi in 
programi Združenih narodov, OECD, 
skupino dvajsetih finančnih ministrov in 
guvernerjev centralnih bank (G-20) ter z 
drugimi dvostranskimi donatorji.

Or. en

Predlog spremembe 19

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, 

4. Pri izvajanju te uredbe se skladnost in 
doslednost zagotovi z drugimi področji 
zunanjega ukrepanja Unije, zlasti z 
instrumentom za razvojno sodelovanje za 
države v razvoju, ter tudi z drugimi 
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ter tudi z drugimi ustreznimi politikami 
Unije pri oblikovanju politike, strateškem 
načrtovanju ter načrtovanju in izvajanju 
ukrepov.

ustreznimi politikami Unije pri oblikovanju 
politike, strateškem načrtovanju ter 
načrtovanju in izvajanju ukrepov. Unija 
zagotovi primerno upoštevanje vrednot 
glede okolja, trajnostne energije, sociale, 
zaposlovanja in drugih z blaginjo 
povezanih vrednot pri načrtovanju 
programov in izvajanju.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

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, regije in 
ozemlja, ter so usmerjeni k povečanju 
njihove zmogljivosti za izvajanje, iz 
sklepov, posebnih interesov, prednostnih 
nalog politik in strategij Unije. Strategija 
Unije za spodbujanje trgovine, naložb in 
gospodarskega sodelovanja temelji na 
temeljiti analizi sedanjih trendov v 
svetovni trgovini, na notranjem in 
zunanjem razvoju Unije ter raznolikosti 
evropskih podjetij, na njihovem znanju in 
tehnološkem napredku.

Or. en
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  1a. Komisija v okviru določanja 
prednostnih nalog glede strateških 
geografskih območij in področij 
sodelovanja izvede temeljito in 
nepristransko predhodno ocenjo interesov 
Unije, preden se odloči o večletnih 
okvirnih programih.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija sprejme večletne okvirne 
programe v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 15(3) skupne izvedbene uredbe. 
Ta postopek se uporablja tudi v primeru 
temeljitih pregledov, zaradi katerih bi se 
bistveno spremenila strategija ali 
načrtovanje programov.

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 7 v zvezi s sprejetjem večletnih 
okvirnih programov. Ta postopek se 
uporablja tudi v primeru temeljitih 
pregledov ali znatnih prilagoditev, zaradi 
katerih bi se bistveno spremenila strategija 
ali načrtovanje programov.

Or. en
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V večletnih okvirnih programih se 
določijo strateški in/ali skupni interesi in 
prednostne naloge Unije, specifični cilji in
pričakovani rezultati. Za države ali regije, 
za katere je bil sprejet skupni okvirni 
dokument, ki določa celovito strategijo 
Unije, se večletni okvirni programi opira 
na ta dokument.

2. V večletnih okvirnih programih se 
določijo strategija Unije za zadevno 
geografsko območje ali področje 
sodelovanja, strateški in/ali skupni interesi 
in prednostne naloge Unije, specifični cilji,
pričakovani rezultati in kazalniki 
uspešnosti. Za države ali regije, za katere 
je bil sprejet skupni okvirni dokument, ki 
določa celovito strategijo Unije, se večletni 
okvirni programi opira na ta dokument.

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V začetni fazi postopka načrtovanja 
programov se Komisija in države članice 
posvetujejo med seboj ter z drugimi 
donatorji in akterji, vključno z 
zainteresiranimi stranmi in lokalnimi 
organi, da bi izboljšali dopolnjevanje med 
svojimi dejavnostmi sodelovanja. To 
posvetovanje lahko vodi v skupno 
načrtovanje programov Unije in njenih 
držav članic.

Or. en
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V večletnih okvirnih programih se 
lahko opredeli rezerva za nerazporejena 
sredstva. O dodelitvi teh sredstev se odloča 
v skladu s skupno izvedbeno uredbo.

5. V večletnih okvirnih programih se lahko 
opredeli rezerva za nerazporejena sredstva, 
ki ne presega 5 %. O dodelitvi teh sredstev 
se odloča v skladu s skupno izvedbeno 
uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Postopek pregleda iz odstavka 1 se ne 
uporablja za nebistvene spremembe 
večletnih okvirnih programov, kot so 
tehnične prilagoditve, prerazporeditve 
sredstev znotraj okvirnih dodelitev po 
posameznih prednostnih področjih ali 
povečanje oziroma zmanjšanje obsega 
prvotne skupne dodelitve za manj kot 
20 %, če te spremembe ne vplivajo na 
prednostna področja in cilje, določene v 
večletnih okvirnih programih. Take
prilagoditve se v enem mesecu sporočijo 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

6. Postopek iz odstavka 1 se ne uporablja 
za nebistvene spremembe večletnih 
okvirnih programov, kot so tehnične 
prilagoditve, prerazporeditve sredstev 
znotraj okvirnih dodelitev po posameznih 
prednostnih področjih ali povečanje 
oziroma zmanjšanje obsega prvotne 
dodelitve za manj kot 10 %, če te 
spremembe ne vplivajo na prednostna 
področja in cilje, določene v večletnih 
okvirnih programih. Komisija sprejme 
takšne prilagoditve v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 15(2) skupne 
izvedbene uredbe, prilagoditve pa se v 
enem mesecu sporočijo Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en
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Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za spremembe večletnih okvirnih 
programov se lahko uporablja postopek iz 
člena 15(4) skupne izvedbene uredbe, 
kadar je potreben hiter odziv Unije.

7. V izredno nujnih ustrezno utemeljenih 
primerih se za spremembe večletnih 
okvirnih programov lahko uporablja 
postopek iz člena 15(4) skupne izvedbene 
uredbe, kadar je potreben hiter odziv Unije.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pooblastilo iz člena 4 se podeli za 
obdobje veljavnosti te uredbe.

1. Pooblastilo iz členov 4, 5(1) in 8(1) se 
prenese za obdobje veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Referenčni finančni znesek za izvajanje 
te uredbe v obdobju 2014–2020 znaša 
1 131 000 000 EUR. Letne odobritve 
odobri proračunski organ v okviru letnega 
proračunskega postopka v mejah, ki so 
določene v večletnem finančnem okviru.

1. Referenčni finančni znesek za izvajanje 
te uredbe v obdobju 2014–2020 znaša 
1 131 000 000 EUR. Okvirna finančna 
dodelitev za obdobje 2014–2020 je 
določena v Prilogi Ia. Na Komisijo se 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 7 za 
spreminjanje ali dopolnjevanje Priloge Ia 
ali za prerazporejanje sredstev med 
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programi. Letne odobritve odobri 
proračunski organ v okviru letnega 
proračunskega postopka v mejah, ki so 
določene v večletnem finančnem okviru.

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 9a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Pregled

Komisija najpozneje do 30. junija 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o oceni izvajanja te uredbe v 
prvih treh letih, po potrebi skupaj z 
zakonodajnim predlogom o uvedbi 
potrebnih sprememb, vključno s 
spremembami finančne dodelitve iz 
Priloge Ia.

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba začne veljati tretji dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije. 
Uporablja se od 1. januarja 2014.

1. Ta uredba začne veljati tretji dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije. 
Uporablja se od 1. januarja 2014 do 
31. decembra 2020.

Or. en
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Priloga – 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) 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, približevanje tehničnih uredb in 
standardizacije, pravice intelektualne 
lastnine, varstvo osebnih podatkov ter 
najboljše prakse pri ekonomskih, 
trgovinskih, davčnih in finančnih 
zadevah;

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Priloga – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) izboljšanje protikorupcijskih orodij in 
ukrepov za preglednost ter okrepitev 
njihovega izvajanja;

Or. en



PE489.443v01-00 22/23 PA\901598SL.doc

SL

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Priloga – 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, 
obdavčevanje, finančne in statistične 
vsebine, ki spadajo med posebne interese 
Unije ali so v skupnem interesu Unije in 
tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Priloga Ia (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA Ia
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 %;
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cilj št. 2 (izboljšanje dostopa do trga in 
razvoj trgovine, naložbenih in poslovnih 
priložnosti za evropska podjetja): 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


