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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen instrumenta partnerstva je uresničevati mednarodno razsežnost strategije Evropa 2020 
s podpiranjem dvostranskih, regionalnih in medregionalnih partnerstev EU, izboljšati dostop 
do trga in ustvariti trgovske, naložbene in poslovne priložnosti za evropska podjetja, ter 
povečati prepoznavnost EU po vsem svetu. Ta instrument nadomešča instrument za 
financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in državami in ozemlji z visokim 
dohodkom ter povečuje njegov obseg in geografsko razsežnost na vse tretje države. 
Instrument partnerstva glede svojih ciljev in obsega velja kot element, ki podpira izvajanje 
notranjih politik EU navzven. Kot tak naj bi prihodnji instrument dopolnjeval dejavnosti, ki 
potekajo v okviru preostalih programov EU, vključno z okvirnim programom za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020 in programom za konkurenčnost ter mala in srednja podjetja, ki sta v  
pristojnosti Odbora za industrijo, raziskave in energetiko.

Glede na to, da bo instrument partnerstva zaradi velike geografske razsežnosti in splošnih 
političnih ciljev najverjetneje zelo prožen, je treba posebno pozornost nameniti temu, da ne bi 
ustvarili zmede med morebitnimi kandidati. Pripravljalka mnenja se je seznanila z namero 
Komisije, da uporabi delegirane akte za uskladitev področij sodelovanja, opredeljenih v 
prilogi k instrumentu partnerstva. Čeprav se strinja, da se je na ta način možno hitro odzvati 
na prihodnje gospodarske izzive, meni, da je predlagano besedilo priloge izčrpno in splošne 
narave in da bi ga zato lahko vključili v besedilo uredbe, ne da bi to vplivalo na njegovo 
prožnost.

Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev je namen predlogov sprememb k predlogu uredbe o 
instrumentu partnerstva podrobneje pojasniti, kako bo lahko dopolnjeval dejavnosti, ki 
potekajo v okviru preostalih programov EU. Pripravljalka mnenja verjame, da se je treba 
izogibati podvojevanju prizadevanj, da bi finančna podpora instrumenta partnerstva imela čim 
večje učinke. Prav tako podaja predloge sprememb k prilogi instrumenta partnerstva, ki 
opredeljuje področja sodelovanja, saj meni, da je treba bolj poudariti nekatera področja 
dejavnosti v pristojnosti Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, kot so raziskave in 
inovacije, energetska varnost, industrija in podjetništvo ali informacijske in komunikacijske 
tehnologije.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Poleg tega si Unija prizadeva za 
okrepitev dvostranskih odnosov z drugimi 
vse vidnejšimi razvijajočimi se državami s 
srednjim dohodkom v Aziji in Latinski 
Ameriki tako, da je partnerstvo za 
sodelovanje in dialoge o politiki razširila 
na področja in vsebine, ki presegajo 
razvojno sodelovanje. Izboljšali so se tudi 
odnosi z Rusijo, med drugim tudi zaradi 
partnerstva za modernizacijo med Unijo in 
Rusijo, kar kaže na pomembnost Rusije kot 
strateškega partnerja za Unijo pri 
dvostranskih odnosih in tudi pri globalnih 
vprašanjih.

(6) Poleg tega si Unija prizadeva za 
okrepitev dvostranskih odnosov z drugimi 
vse vidnejšimi razvijajočimi se državami s 
srednjim dohodkom v Aziji in Latinski 
Ameriki tako, da je partnerstvo za 
sodelovanje in dialoge o politiki razširila 
na področja in vsebine, ki presegajo 
razvojno sodelovanje. Izboljšali so se tudi 
odnosi z Rusijo, med drugim tudi zaradi 
pobud, kot so partnerstvo za 
modernizacijo med Unijo in Rusijo in
dialog med EU in Rusijo o energetiki, kar 
kaže na pomembnost Rusije kot strateškega 
partnerja za Unijo pri dvostranskih odnosih 
in tudi pri globalnih vprašanjih.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Dejavnosti iz te uredbe lahko 
dopolnijo zunanjo razsežnost notranjih 
politik, ki se izvajajo v okviru drugih 
programov Unije, kot so Okvirni program 
za raziskave in inovacije Obzorje 2020 in 
program za konkurenčnost ter mala in 
srednja podjetja, obenem pa zagotovijo, da 
ne bo prihajalo do podvajanja.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je doseči medsebojne učinke med EU in tretjimi državami, zlasti ob upoštevanju 



PA\896114SL.doc 5/8 PE485.932v01-00

SL

programov EU, kot so Obzorje 2020 in preostalih programov za mala in srednja podjetja. 

Predlog spremembe 3

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 dostojno 
delo za vse ter se zavzemala za ratifikacijo 
in učinkovito izvajanje mednarodno 
priznanih standardov dela, večstranskih 
okoljskih sporazumov in Konvencije ZN o 
pomorskem pravu.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Unija naj bi v okviru te uredbe 
podpirala izvajanje strategije 
„Evropa 2020“, in sicer predvsem tistih 
ciljev, ki se nanašajo na podnebne 
spremembe, prehod na bolj zeleno 
gospodarstvo in učinkovitost virov, 
trgovino in naložbe, poslovno in 
zakonodajno sodelovanje s tretjimi 
državami, ter spodbujala javno 
diplomacijo, izobraževalno/akademsko 
sodelovanje in dejavnosti ozaveščanja.

(14) Unija naj bi v okviru te uredbe 
podpirala izvajanje strategije 
„Evropa 2020“, in sicer predvsem tistih 
ciljev, ki se nanašajo na podnebne 
spremembe, prehod na bolj zeleno 
gospodarstvo in učinkovitost virov, 
trgovino in naložbe, energetiko, poslovno 
in zakonodajno sodelovanje s tretjimi 
državami, ter spodbujala javno 
diplomacijo, izobraževalno/akademsko 
sodelovanje in dejavnosti ozaveščanja.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi dosegli cilje te uredbe, bi bilo 
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.

(16) Da bi dosegli cilje te uredbe, bi bilo 
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.

Or. en

Predlog spremembe 6

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 in pri 
oblikovanju politike, strateškem 
načrtovanju ter načrtovanju in izvajanju 
ukrepov 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 in programi Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Priloga – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) spodbujanje dejavnosti, namenjenih 
reševanju izzivov energetske varnosti 
Unije, pospeševanju agende časovnega 
načrta za energijo 2050 in podpiranju 
preglednosti in predvidljivosti svetovnih 
energetskih trgov ter prenos tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Priloga – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) spodbujanje partnerstev, pobud in 
dejavnosti, namenjenih povečanju 
konkurenčnosti industrije Unije in pobud, 
ki bi lahko okrepile uspešnost raziskav in 
inovacij v Uniji ter spodbujanje digitalne 
agende;

Or. en

Predlog spremembe 9

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, 

(f) spodbujanje pobud in dejavnosti Unije 
ali skupnih interesov na področjih, kot so 
podnebne spremembe, okoljske zadeve, 
vključno z biotsko raznovrstnostjo, 
učinkovitost virov, surovine, promet,  
zaposlovanje in socialna politika, trajnostni 
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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;

razvoj, vključno s spodbujanjem 
dostojnega dela, in družbena odgovornost 
podjetij, trgovina in sodelovanje na ravni 
jug-jug, izobraževanje, kultura, turizem, 
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


