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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Tehnična in finančna pomoč državam v procesu širitve, ki se zagotavlja z instrumentom za 
predpristopno pomoč (IPA), te države v okviru veljavnega večletnega finančnega okvira 
podpira pri njihovem prehodu s statusa potencialne kandidatke na status kandidatke in h 
kasnejšemu članstvu v Evropski uniji ter pomaga spodbujati stabilnost, varnost in blaginjo. 
Pripravljavka mnenja meni, da sedanje besedilo uredbe, kot ga predlaga Evropska komisija 
(COM(2011)0838), v splošnem izpolnjuje svoj namen povečati učinkovitost finančne in 
tehnične pomoči z izboljšanjem delovanja instrumenta in z zmanjšanjem upravnega bremena. 
Kljub temu pa je k predlogu Komisije za novo uredbo o IPA II predložila več predlogov 
sprememb. Te predlagane spremembe zajemajo vprašanja, razdelana v naslednjih odstavkih.

Programi za čezmejno sodelovanje, ki se financirajo z zadevnim instrumentom, izstopajo z 
vidika regionalne razvojne politike. Njihov namen je povečati konkurenčnost in odličnost, 
povečati ekonomsko blaginjo čezmejnih regij in politično varnost na območju ter olajšati 
proces evropske integracije. Po mnenju pripravljavke mnenja je bistveno zmanjšati obstoječe 
razlike med ravnmi razvoja čezmejnih regij ter povečati sodelovanje na regionalni in lokalni 
ravni med skupnostmi na socialnem, kulturnem in znanstvenem področju. Po posvetu s 
Komisijo obstaja prepričanje, da je za to nujno in upravičeno nameniti večji delež financiranja 
IPA spodbujanju čezmejnega sodelovanja, zlasti s prej omenjenega vidika kohezijske politike 
EU. 

V splošnem bi si bilo treba še naprej prizadevati za okrepitev demokracije in človekovih 
pravic. Zato bi bilo treba v sedanji predlog dodati novo uvodno izjavo, ki bi opozarjala na 
samo idejo demokracije. Pripravljavka mnenja meni, da bi morala Evropa znova opozoriti na 
svoj pristop k spodbujanju demokracije, spoštovanju pravne države, človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. Zaradi tega bi bilo treba uvesti prožnejše in učinkovitejše finančne 
instrumente in mehanizme, da bi izboljšali sedanja orodja za podporo demokraciji, ki se 
uporabljajo v zunanji politiki EU. 

Pripravljavka mnenja opozarja na dejstvo, da bi bilo treba nekoliko bolje prilagoditi merila za 
dodelitev sredstev, ki veljajo za IPA. Instrument sledi načelom evropskega teritorialnega 
sodelovanja, zato je njegovo financiranje močno odvisno od merila o prebivalstvu, kar bi 
lahko razumeli kot diskriminacijo območij z relativno nizkim številom prebivalcev, kot so 
države zahodnega Balkana.

Poleg tega je IPA usmerjen k podpiranju tranzicijske reforme in povečevanju institucionalnih 
zmogljivosti za njeno izvajanje. Vendar iz predloga Komisije izhaja, da naj bi država, ki ima 
večjo sposobnost črpanja in upravno zmogljivost, prejela več sredstev. Upravne zmogljivosti 
na zahodnem Balkanu pa so se zmanjšale zaradi dejavnikov, na katere države iz te regije niso 
mogle vplivati. Zaradi tega bi moralo biti očitno, da bodo prejemale manj sredstev kot druge 
države kandidatke. Zato pripravljavka mnenja predlaga, da bi bilo mogoče opredeliti 
podrobnejša merila za financiranje, navedena v členih 6 in 9 predloga Komisije.
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Spodbujati bi bilo treba tudi boljše sodelovanje med državami upravičenkami in državami 
članicami. Člen 2(b) sedanjega predloga Komisije bi zato moral vsebovati obsežnejšo 
opredelitev sodelovanja med državami članicami in državami kandidatkami oziroma 
potencialnimi državami kandidatkami. Pripravljavka mnenja želi v besedilo vključiti 
opredelitev „pobratenja“ kot orodja, katerega cilj je državam upravičenkam pri razvoju 
moderne in učinkovite administracije pomagati s strukturami, človeškimi viri in vodstvenimi 
sposobnostmi, primerljivimi s tistimi v državah članicah EU. Ta dodatek bo tudi okrepil 
lokalno in regionalno razsežnost predpristopnega procesa, kar je pomemben pristop z vidika 
regionalne razvojne politike.

V okviru tega pristopa bi si bilo treba v imenu EU še naprej prizadevati za izboljšanje 
položaja narodnih manjšin v predpristopnih državah. Še vedno je razširjena diskriminacija 
članov manjšin, v nekaterih primerih celo nasilje. Tudi državno financiranje ukrepov za 
varstvo manjšin v teh državah je še vedno nezadostno. Zato bi bilo treba ohraniti usklajena 
prizadevanja za okrepitev mehanizmov za varstvo in pomoč manjšinskim skupnostim, kadar 
smiselno uveljavljajo svoje pravice. Uvodna izjava 8 predlagane uredbe bi morala jasno 
navesti varstvo narodnih manjšin. 

Pripravljavka mnenja je trdno prepričana, da je treba civilno družbo in njene organizacije, 
znane tudi kot nevladne organizacije, podpirati vedno, kadar je to mogoče. Zato je treba 
poudariti, da se vsaj v nekaterih državah upravičenkah civilno družbo obravnava kot orodje za 
krepitev upravnih zmogljivosti. Potrebna pa je tudi od vlade neodvisna udeležba civilne 
družbe pri krepitvi demokracije. Predlog spremembe člena 3(1) predloga Komisije je 
namenjen prav temu.

Pripravljavka mnenja meni, da bi bilo treba dodatno razviti in pojasniti obseg in pogoje 
financiranja iz IPA ter zadevna pravila udeležbe in upravičenosti.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Treba bi bilo poudariti pomen 
krepitve demokracije in človekovih pravic 
ter sprejeti pobude za vzpostavitev trdnih 
novih mehanizmov in novih dotacij, s 
katerimi bi podpirali enakopravno obliko 
vladanja, kjer bi vsi državljani nacije 
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skupaj določali javno politiko, zakone in 
ukrepe države, kar bi temeljilo na tem, da 
imajo vsi državljani enako možnost izraziti 
svoje mnenje.

Or. en

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja meni, da so za podporo demokratičnim procesom v državah v tranziciji 
potrebna dodatna orodja, s katerimi bi zapolnili vrzeli v zunanji politiki EU.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pomoč po tej uredbi je treba zagotoviti 
v skladu z okvirom politike širitve, ki ga je 
Unija opredelila za vsako od držav 
upravičenk, odraža pa se v letnem 
širitvenem paketu Komisije, ki vključuje 
poročila o napredku in strategijo širitve, v 
stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumih 
ter v evropskih partnerstvih ali partnerstvih 
za pristop. Pomoč mora biti osredotočena 
predvsem na omejeno število področij 
politike, ki bodo državam upravičenkam 
pomagala pri okrepitvi demokratičnih 
institucij in pravne države, reformiranju 
sodstva in javne uprave, spoštovanju 
temeljnih pravic ter spodbujanju enakosti 
spolov in nediskriminacije. Krepiti mora
tudi njihov gospodarski in družbeni razvoj, 
podpirati program pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti v skladu s strategijo 
Evropa 2020 ter pripomoči k usklajevanju 
s københavnskimi merili. Okrepiti je treba 
povezanost med finančno pomočjo in 
skupnim napredkom, doseženim pri 
izvajanju predpristopne strategije.

(8) Pomoč po tej uredbi bi bilo treba 
zagotoviti v skladu z okvirom politike 
širitve, ki ga je Unija opredelila za vsako 
od držav upravičenk, odraža pa se v letnem 
širitvenem paketu Komisije, ki vključuje 
poročila o napredku in strategijo širitve, v 
stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumih 
ter v evropskih partnerstvih ali partnerstvih 
za pristop. Pomoč bi morala biti 
osredotočena predvsem na omejeno število 
področij politike, ki bodo državam 
upravičenkam pomagala pri okrepitvi 
demokratičnih institucij in pravne države, 
reformiranju sodstva in javne uprave, 
spoštovanju temeljnih pravic, spodbujanju 
enakosti spolov, varstvu narodnih manjšin
in spodbujanju nediskriminacije. Krepiti bi 
morala tudi njihov gospodarski in družbeni 
razvoj, podpirati program pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti v skladu s 
strategijo Evropa 2020 ter pripomoči k 
usklajevanju s københavnskimi merili. 
Okrepiti bi bilo treba povezanost med 
finančno pomočjo in skupnim napredkom, 
doseženim pri izvajanju predpristopne 
strategije.

Or. en
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Obrazložitev

Varstvo narodnih manjšin in človekovih pravic je v EU zelo pomembno, a se zdi, da je v 
evropskih politikah še zmeraj na površinski ravni. Kar zadeva proces širitve, bodo države z 
najmanj težavami glede narodnih manjšin na svojih ozemljih zagotovo prve, ki se bodo 
pridružile Evropski uniji. Pomembno je, da države potencialne kandidatke in države 
kandidatke nediskriminacijo narodnih manjšin prepoznajo kot cilj politike EU.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Komisija mora oblikovati skupni 
strateški okvir za uporabo instrumenta za 
predpristopno pomoč, da se tako zagotovi 
povezanost med pristopnim procesom ter 
finančno in tehnično pomočjo, 
zagotovljeno v skladu s to uredbo, in 
izpolnijo cilji pristopnega načrta. Ta okvir 
mora med drugim opredeliti seznam 
ključnih ukrepov, ki bi se lahko podprli v 
skladu s to uredbo, in meril za dodelitev 
sredstev. Skupni strateški okvir mora
sestavljati referenčni okvir za državne in 
večdržavne strateške dokumente.

(11) Komisija bi morala oblikovati skupni 
strateški okvir za uporabo instrumenta za 
predpristopno pomoč, da se tako zagotovi 
povezanost med pristopnim procesom ter 
finančno in tehnično pomočjo, 
zagotovljeno v skladu s to uredbo, in 
izpolnijo cilji pristopnega načrta. Ta okvir 
bi moral med drugim opredeliti seznam 
ključnih ukrepov, ki bi se lahko podprli v 
skladu s to uredbo, in podrobnejših meril 
za dodelitev sredstev. Skupni strateški 
okvir bi moral sestavljati referenčni okvir 
za državne in večdržavne strateške 
dokumente.

Or. en

Obrazložitev

Nujna so jasna in nedvoumna merila za dodelitev predpristopnih sredstev. Ker je mogoče 
zadevno sedanje besedilo uredbe razumeti kot premalo natančno in premalo jasno, bi bilo 
treba načeloma določiti, da ga je treba poglobiti.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) boj proti korupciji in organiziranemu (iii) boj proti korupciji in organiziranemu 
kriminalu z večjim osredotočenjem na 
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kriminalu; kazenski pregon, mejni nadzor in 
upravljanje meja ter kontrolo 
priseljevanja;

Or. en

Obrazložitev

Pri prizadevanjih za izkoreninjenje korupcije in organiziranega kriminala je viden napredek. 
Vendar pa kriminalne združbe večinoma delujejo čezmejno: trgovina z drogami, trgovina z 
ljudmi, nezakonito tihotapljenje priseljencev, tihotapljenje ponarejenega blaga. Da bi bila 
pomoč EU učinkovitejša pri reševanju teh težav, je nujno izboljšati pravosodno upravljanje, 
preprečevati kriminal, nadzirati meje in se bolj osredotočiti na čezmejne prehode ljudi.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Podpora za gospodarski, socialni in 
teritorialni razvoj z ozirom na pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, med drugim 
z:

(b) Podpora za gospodarski, socialni in 
teritorialni razvoj z ozirom na pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, izboljšanje 
sodelovanja med državami članicami in 
potencialnimi kandidatkami ali 
kandidatkami, pa tudi med potencialnimi 
kandidatkami in kandidatkami, med 
drugim z:

Or. en

Obrazložitev

Orodje za krepitev institucij ima številne prednosti in koristi. Najpomembnejše so: razvoj 
moderne in učinkovite uprave na osrednji, lokalni in regionalni ravni, neposredna izmenjava 
izkušenj in znanja o pravu EU, izvajanje najboljših praks uprave EU, usposabljanje in 
izboljšanje strokovnih zmogljivosti, spremembe v organizacijskih praksah in kulturi, boljša 
komunikacija in usklajevanje itd.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b – točka (v a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(va) pobratenjem, kar dvema skupnostma 
omogoča sodelovanje na povsem nov 
način, da bi razvili moderno in učinkovito 
javno upravo, vključno s trdnimi 
strukturami, usposobljenim osebjem in 
primernimi zmogljivostmi, oblikovanimi 
za doseganje standardov, kot jih imajo 
države članice.

Or. en

Obrazložitev

Orodje za krepitev institucij ima številne prednosti in koristi. Najpomembnejše so: razvoj 
moderne in učinkovite uprave na osrednji, lokalni in regionalni ravni, neposredna izmenjava 
izkušenj in znanja o pravu EU, izvajanje najboljših praks uprave EU, usposabljanje in 
izboljšanje strokovnih zmogljivosti, spremembe v organizacijskih praksah in kulturi, boljša 
komunikacija in usklajevanje itd.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) razvoj organizacij civilne družbe in 
nevladnih organizacij ter podpora 
dejavnostim krepitve demokratične 
družbe.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah se civilno družbo obravnava kot orodje za krepitev upravnih 
zmogljivosti. Treba je poudariti, da je potrebna tudi vključenost civilne družbe v krepitev 
demokratičnih vrednost ter podpora njihovim dejavnostim neodvisno od vlade.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija bo pri pripravi, izvajanju in 
spremljanju pomoči po tej uredbi načeloma 
ukrepala v partnerstvu z državami 
upravičenkami. Partnerstvo bo po potrebi
vključevalo pristojne nacionalne, 
regionalne in lokalne oblasti, gospodarske 
in socialne partnerje, civilno družbo ter 
nedržavne akterje.

5. Komisija pri pripravi, izvajanju in 
spremljanju pomoči po tej uredbi načeloma 
ukrepa v partnerstvu z državami 
upravičenkami. Partnerstvo vključuje
naslednje partnerje:

(i) pristojne regionalne, lokalne, mestne 
in druge javne oblasti;
(ii) gospodarske in socialne partnerje;
(iii) organe, ki zastopajo civilno družbo, 
nevladne organizacije in organe, pristojne 
za spodbujanje enakosti in 
nediskriminacije; ter
(iv) nedržavne akterje.

Partnerji so udeleženi v nadzornih 
odborih za programe.
Vključenost teh partnerjev je skladna z 
evropskim kodeksom ravnanja.

Or. en

Obrazložitev

Vključenost civilne družbe je pomemben element krepitve in utrjevanja demokracije. Za 
razvoj moderne in učinkovite uprave na osrednji, lokalni in regionalni ravni, neposredno 
izmenjavo izkušenj in znanja, izvajanje najboljših praks, usposabljanje in izboljšanje 
strokovnih zmogljivosti, spremembe v organizacijskih praksah in kulturi, boljšo komunikacijo 
in usklajevanje ter nenazadnje izvajanje strukturnih politik je potrebno odločno, jasno in 
podrobno priznanje načela partnerstva.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pomoč po tej uredbi se zagotovi na 
podlagi državnih ali večdržavnih okvirnih 
strateških dokumentov (v nadaljnjem 
besedilu: strateški dokumenti), ki jih za čas 
trajanja večletnega finančnega okvira Unije 
pripravi Komisija v partnerstvu z državo 
upravičenko ali zadevnimi državami.

1. Pomoč po tej uredbi se zagotovi na 
podlagi državnih ali večdržavnih okvirnih 
strateških dokumentov (v nadaljnjem 
besedilu: strateški dokumenti), ki jih za čas 
trajanja večletnega finančnega okvira Unije 
pripravi Komisija v partnerstvu z državo 
upravičenko ali zadevnimi državami in 
državami članicami ter po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom.

Or. en

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja zavrača enotni pristop, saj se upravne zmogljivosti, sposobnosti 
črpanja in sektorske strukture med različnimi regijami v državah potencialnih kandidatkah in 
državah kandidatkah zelo razlikujejo.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Strateški dokumenti vključujejo okvirno 
dodelitev sredstev Unije po področjih 
politike, po potrebi razčlenjenih po letih, v 
skladu z merili, določenimi v skupnem 
strateškem okviru za IPA iz člena 5. 
Okvirna dodelitev sredstev ustrezno 
upošteva potrebe, sposobnost črpanja in 
upravno zmogljivost držav upravičenk. 
Omogoča tudi obravnavanje nastajajočih 
potreb in vključuje pobude za povečanje 
uspešnosti držav upravičenk v zvezi s cilji, 
določenimi v večletnih okvirnih strategijah.

3. Strateški dokumenti vključujejo okvirno 
dodelitev sredstev Unije po področjih 
politike, po potrebi razčlenjenih po letih, v 
skladu z merili, določenimi v skupnem 
strateškem okviru za IPA iz člena 5. 
Okvirna dodelitev sredstev ustrezno 
upošteva potrebe, v razumni meri pa tudi
sposobnost črpanja in upravno zmogljivost 
držav upravičenk. Omogoča tudi 
obravnavanje nastajajočih potreb in 
vključuje pobude za povečanje uspešnosti 
držav upravičenk v zvezi s cilji, določenimi 
v večletnih okvirnih strategijah.

Or. en
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Obrazložitev

Pripravljavka mnenja zavrača enotni pristop, saj se upravne zmogljivosti, sposobnosti 
črpanja in sektorske strukture med različnimi regijami v državah potencialnih kandidatkah in 
državah kandidatkah zelo razlikujejo.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija se lahko v ustrezno 
utemeljenih okoliščinah ter za zagotovitev 
povezanosti in učinkovitosti financiranja 
Unije ali za podpiranje regionalnega 
sodelovanja odloči, da razširi upravičenost 
programov in ukrepov iz člena 7 na države, 
teritorije in regije, ki sicer ne bi bili 
upravičeni do financiranja na podlagi 
člena 1, če ima program ali ukrep, ki naj bi 
se izvedel, globalni, regionalni ali čezmejni 
pomen.

1. Komisija se lahko v ustrezno 
utemeljenih okoliščinah, kot je opredeljeno 
v delegiranem aktu, sprejetem v skladu s 
členom 11, ter za zagotovitev povezanosti 
in učinkovitosti financiranja Unije ali za 
podpiranje regionalnega sodelovanja 
odloči, da razširi upravičenost programov 
in ukrepov iz člena 7 na države, teritorije in 
regije, ki sicer ne bi bili upravičeni do 
financiranja na podlagi člena 1, če ima 
program ali ukrep, ki naj bi se izvedel, 
globalni, regionalni ali čezmejni pomen.

Or. en

Obrazložitev

Po prepričanju pripravljavke mnenja opredelitev besedne zveze „ustrezno utemeljene 
okoliščine“, ki v sedanjem besedilu omogoča vključitev različnih vrst sredstev EU za zunanjo 
uporabo (evropski instrument sosedstva in partnerstva, instrument za predpristopno pomoč, 
evropski sklad za demokracijo, razvojni skladi za „tretji svet“) skoraj izključno po presoji 
izvedbenih organov, potrebuje novo ubeseditev in večjo natančnost.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Čezmejno sodelovanje se izvede v 
skladu z odstavki 1, 2 in 3 ob pomoči 
ustreznih instrumentov. Ti instrumenti 
izrecno vsebujejo Evropsko združenje za 
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teritorialno sodelovanje v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1082/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 20061.
_________________
1 UL L 210, 31.7.2006, str. 19.

Or. en

Obrazložitev

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) se je že izkazalo kot nepogrešljivo za 
teritorialno sodelovanje (čezmejno, nadregijsko in nadnacionalno) v Evropski uniji. Zato je 
ustrezno, da se z razširitvijo področja uporabe na strani, ki nimajo sedeža v državi članici, s 
predlogi sprememb Uredbe št. 1082/2006, o katerih sedaj poteka razprava, EZTS uporablja 
za evropsko politiko širitve z vidika zunanje kohezije.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančni referenčni znesek za izvajanje 
te uredbe za obdobje 2014–2020 je 
14 110 100 000 EUR (tekoče cene). Do 
3 % finančnega referenčnega zneska se 
dodelijo programom za čezmejno 
sodelovanje med državami upravičenkami 
in državami članicami EU.

1. Okvirni finančni znesek za izvajanje te 
uredbe za obdobje 2014–2020 je 
14 110 100 000 EUR (tekoče cene). Do 
7 % okvirnega finančnega zneska se 
dodelijo programom za čezmejno 
sodelovanje med državami upravičenkami 
in državami članicami EU.

Or. en

Obrazložitev

Ker je čezmejno sodelovanje ena od glavnih prednostnih nalog politike EU in je namenjeno 
pomoči pri spodbujanju gospodarskega in družbenega razvoja v regijah na obeh straneh 
skupnih meja, obravnavi izzivov na področjih, kot so okolje, javno zdravje ter preprečevanje 
organiziranega kriminala in boj proti njemu, zagotavljanju učinkovitih in varnih meja ter 
spodbujanju lokalnih čezmejnih medčloveških ukrepov, je nujno, da se temu instrumentu 
nameni bistveno več denarja.
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