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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska sosedska politika (ESP) je nastala leta 2004 in vključuje 16 partneric vzhodno in 
južno od meja EU, in sicer Alžirijo, Armenijo, Azerbajdžan, Belorusijo, Egipt, Gruzijo, 
Izrael, Jordanijo, Libanon, Libijo, Moldavijo, Maroko, Zasedeno palestinsko ozemlje, Sirijo, 
Tunizijo in Ukrajino. V okviru ESP ponuja EU svojim sosedam 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, vključno s 
podnebnimi ukrepi. Drugi cilji politike so še politično združevanje in globlje gospodarsko 
povezovanje, povečana mobilnost in okrepljeni osebni stiki. V prihodnjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2014–2020 se bo ESP financirala iz posebnega evropskega 
sosedskega instrumenta, ki zajema 16 zgoraj omenjenih partneric in Rusijo. Predlog Komisije 
upošteva številne spremembe, ki so se doslej pokazale kot potrebne pri izvajanju ESP. 
Pripravljavec mnenja se načeloma strinja s tem pristopom.

Kljub temu lahko pripomnimo, da je v uredbo treba vnesti določene popravke, zlasti v zvezi s 
politiko regionalnega razvoja. To se predvsem nanaša na predvidene programe čezmejnega 
sodelovanja, zlasti na obseg finančnih sredstev, načrtovanih za to področje, in sicer v taki 
meri, da bi veljalo celo razmisliti, da bi za programe čezmejnega sodelovanja veljala ločena 
uredba. Glede na to pripravljavec mnenja predlaga povečanje deleža sredstev evropskega 
sosedskega instrumenta za te programe na 7-odstotno raven, na podlagi pristopa, ki ga 
Evropski parlament dosledno uporablja v sklopu celotnega cilja teritorialnega sodelovanja. Na 
enak način se posebej omenja evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, kar odraža 
vlogo, ki naj bi jo ta instrument imel po reformi, o kateri se trenutno razpravlja, z namenom 
izvajanja prihodnje kohezijske politike znotraj in zunaj meja EU.

Evropska sosedska politika mora biti prav tako kot kohezijska politika trdno zasidrana na 
načelih partnerstva in upravljanja na več ravneh in tako zajeti čim več partnerjev, kar se zlasti 
nanaša na lokalne in regionalne pristojne organe v sosednjih državah. Na podoben način je 
treba vključiti tudi nevladne organizacije (organizacije civilne družbe). Vse tako določene 
partnerje je treba vključiti v načrtovanje, izvajanje in spremljanje skupnih operativnih 
programov evropskega sosedskega instrumenta. V ta namen je treba po zgledu preostalih 
politik Evropske unije tudi zanje uvesti obvezni pregled, ki se izvaja sredi obdobja veljavnosti 
večletnega finančnega okvira Unije. Pripravljavec mnenja zato predlaga celostno rešitev za to 
vprašanje.

Z bolj splošnega vidika so omenjena prizadevanja del boja za demokracijo in človekove 
pravice, v katerem bi morale dejavno sodelovati politike Evropske unije. Zato predlagamo 
dodatno uvodno izjavo, ki naj bi v zvezi s tem ponudila nove rešitve. Cilj ESP je podpirati 
gradnjo demokracije in institucij civilne družbe v območju, ki obkroža Evropsko unijo, zato 
bi se sredstva evropskega sosedskega instrumenta morala dodeljevati različnim prejemnikom 
in uravnoteženo, da bi zajeli raznovrstnost držav in regij, ki jih zajema ta politika. 
Pripravljavec mnenja poleg tega ob upoštevanju, da se lahko ta merila le delno določijo 
vnaprej, meni, da se v delegiranem aktu za izvajanje uredbe lahko opredelijo vsaj nekatera 
vprašanja, če to nedvomno zahteva uredba sama. Če pa se izkaže, da jih je mogoče dovolj 
natančno opredeliti v uredbi, bi bil tak razvoj dogodkov dobrodošel.
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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 8a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Treba je premisliti o sprejetju ločene 
uredbe o čezmejnem sodelovanju vzdolž 
zunanjih meja, po vzoru programov 
Interreg, kot o koraku do celostne in 
sistemske rešitve za boljše izvajanje 
čezmejnih programov in projektov.

Or. en

Obrazložitev

Že od leta 2006 bi bilo treba operativne programe vzdolž zunanjih meja EU prilagoditi 
skladno s programi Interreg. Zaradi različnih čezmejnih struktur, pristojnosti, pravnih 
razhajanj in upravičenosti se od tega leta uporablja posebna uredba o Interreg. Pokazalo se 
je, da je to edini način za premostitev težav pri oblikovanju in izvajanju skupnih programov in 
projektov. Enak pristop potrebujemo na naših zunanjih mejah, da bi resnično oblikovali 
skupne programe in projekte ter da bi od njih imeli enake koristi na obeh straneh meje.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Poudariti je treba pomen krepitve 
demokracije in človekovih pravic ter 
izvesti pobude za oblikovanje s tem 
povezanih novih uspešnih mehanizmov, 
kot je evropski sklad za demokracijo.
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Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Prizadevanja za to, da bi vzpostavili 
gospodarsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, je pomemben element Unije, ki 
ga je treba glede na možnosti razširjati v 
sosedstvo kot del medsebojno koristnega 
procesa upravljanja na več ravneh, ki 
zajema zlasti regionalne in lokalne 
oblasti. Teritorialna razsežnost tega 
sodelovanja, ki med drugim zajema tudi 
mednarodne in medregijske vidike, v 
sosedstvu Unije najbolj pride do izraza s 
čezmejnim sodelovanjem.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – 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, vključno z razvojem zasebnega 
sektorja; spodbujanje notranje 
gospodarske, socialne in teritorialne 
kohezije, nadgradnja sodelovanja med 
državami članicami in partnerskimi 
državami ter med partnerskimi državami,
razvoja podeželja, podnebnih ukrepov in 
pripravljenosti na nesreče;

Or. en
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Obrazložitev

To orodje za oblikovanje institucij ima več prednosti in koristi. Med njimi so najpomembnejše 
razvoj sodobne in učinkovite uprave na osrednji, lokalni in regionalni ravni, neposredna 
izmenjava izkušenj in znanja o zakonodaji EU, izvajanje najboljših praks iz uprave EU, 
usposabljanje in izboljšanje poklicnih sposobnosti, spremembe organizacijskih praks in 
kulture, boljša komunikacija in usklajevanje itd.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka (fa) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) razvoj organizacij civilne družbe in 
nevladnih organizacij ter podpora 
njihovih dejavnosti, namenjenih gradnji 
demokratične družbe.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah civilna družba velja kot orodje za gradnjo upravnih zmogljivosti. 
Poudariti je treba, da mora biti civilna družba vključena tudi v vzpostavljanje demokratičnih 
vrednot in da je treba podpirati njene dejavnosti, ki so neodvisne od vlade.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podpora Unije v okviru te uredbe se 
načeloma določi v sodelovanju z upravičenci.
Partnerstvo pri pripravi, izvajanju in 
spremljanju podpore Unije po potrebi
vključuje nacionalne, regionalne in lokalne 
organe, druge zainteresirane strani, civilno 
družbo, socialne partnerje in druge
nedržavne akterje.

2. Podpora Unije v okviru te uredbe se 
načeloma določi v sodelovanju z upravičenci.
Partnerstvo vključuje naslednje partnerje:

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

Partnerji sodelujejo v odborih za 
spremljanje programov.
Sodelovanje teh partnerjev temelji na 
evropskem kodeksu ravnanja.

Or. en

Obrazložitev

Vključevanje civilne družbe je pomemben element gradnje in krepitve demokracije. Razvoj 
sodobne in učinkovite uprave na osrednji, lokalni in regionalni ravni, neposredna izmenjava 
izkušenj in znanja, izvajanje najboljših praks, usposabljanje in izboljšanje poklicnih 
sposobnosti, spremembe organizacijskih praks in kulture ,boljša komunikacija in usklajevanje 
ter navsezadnje izvajanje strukturnih politik zahtevajo odločno, jasno in podrobno potrditev 
partnerskega načela.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Višina okvirnih dodelitev sredstev za 
skupne operativne programe je odvisna 
predvsem od števila prebivalcev na 
upravičenih območjih. Okvirne dodelitve 
se lahko prilagodijo, da se upoštevajo tako 
potreba po ravnovesju med prispevki 
Evropskega sklada za regionalni razvoj ter 
prispevki iz proračuna tega instrumenta kot 
tudi drugi dejavniki, ki vplivajo na 
intenzivnost sodelovanja, kot so posebne 
značilnosti obmejnih območij ter njihova 
zmogljivost za upravljanje in absorpcijo 
podpore Unije.

4. Okvirne dodelitve sredstev skupnim 
operativnim programom se lahko 
prilagodijo, da se upoštevajo tako potreba 
po ravnovesju med prispevki Evropskega 
sklada za regionalni razvoj ter prispevki iz 
proračuna tega instrumenta kot tudi drugi 
dejavniki, ki vplivajo na intenzivnost 
sodelovanja, kot so posebne značilnosti 
obmejnih območij ter njihova zmogljivost 
za upravljanje in absorpcijo podpore Unije.

Or. en
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Obrazložitev

Velika naravna raznolikost držav in regij v sosedstvu Evropske unije zahteva pristop, ki 
uravnoteženo in celostno upošteva razlike, do katerih prihaja med njimi. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. V obdobju večletnega finančnega 
okvira se opravi vmesni pregled skupnih 
operativnih programov, da bi upoštevali 
dejavnike, ki se pojavijo v procesu 
izvajanja, kot so: 
– spremembe pri prednostnih nalogah 
sodelovanja in socialno-ekonomski razvoj,
– rezultati izvajanja zadevnih ukrepov in 
zadev, ki izhajajo iz spremljanja in 
ocenjevanja,
– potreba po prilagoditvi zneskov 
razpoložljivih sredstev ter prerazporeditvi 
virov.

Or. en

Obrazložitev

Možnosti pregleda skupnih operativnih programov, ki jih predvideva predlog Komisije, se 
zdijo nezadostne, saj so pretežno odvisne od volje sodelujočih akterjev na visoki ravni, 
obenem pa ne upoštevajo dejstva, da lokalni in regionalni organi ter preostali nedržavni 
akterji morda bolje poznajo izzive, ki nastajajo med izvajanjem. Zato je treba ustvariti 
priložnost za temeljito analizo tekočih programov, kot je to že v navadi pri drugih politikah 
EU.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Čezmejno sodelovanje poteka skladno z 
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odstavkoma 1 in 2 ob pomoči ustreznih 
instrumentov. Ti instrumenti izrecno 
vključujejo evropsko združenje za 
teritorialno sodelovanje skladno 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 se je že pokazalo kot nepogrešljivo za 
teritorialno sodelovanje v Evropski uniji (čezmejno, medregijsko in mednarodno.)  Zato je 
samo koristno, da se to združenje z razširitvijo obsega delovanja  na akterje, ki ne delujejo v 
državah članicah, in o kateri se zdaj razmišlja v okviru predlogov sprememb uredbe št. 
1082/2006, uporablja v vidikih zunanje kohezije evropske sosedske politike.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastilo iz členov 12 in 13 se podeli 
za obdobje veljavnosti te uredbe.

1. Pooblastilo iz členov 12, 13 in 16 se 
podeli za obdobje veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva nove sklice, predlagane za delegirani akt.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija se lahko v ustrezno 
utemeljenih okoliščinah in za zagotovitev 
skladnosti in učinkovitosti financiranja 
Unije ali za spodbujanje regionalnega ali 

1. Komisija se lahko v ustrezno 
utemeljenih okoliščinah, kot določa 
delegirani akt, sprejet skladno s 
členom 14, in za zagotovitev skladnosti in 
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nadregionalnega sodelovanja odloči za 
razširitev upravičenosti do ukrepov na 
države, ozemlja in regije, ki drugače ne bi 
bili upravičeni do financiranja. Ne glede na 
določbe člena 8(1) skupne izvedbene 
uredbe lahko fizične in pravne osebe iz 
zadevnih držav, ozemelj in regij sodelujejo 
v postopkih za izvajanje takih ukrepov. 

učinkovitosti financiranja Unije ali za 
spodbujanje regionalnega ali 
nadregionalnega sodelovanja odloči za 
razširitev upravičenosti do ukrepov na 
države, ozemlja in regije, ki drugače ne bi 
bili upravičeni do financiranja. Ne glede na 
določbe člena 8(1) skupne izvedbene 
uredbe lahko fizične in pravne osebe iz 
zadevnih držav, ozemelj in regij sodelujejo 
v postopkih za izvajanje takih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Pripravljavec mnenja ocenjuje, da je bilo treba popraviti in natančneje opredeliti besedilo, ki 
se nanaša na definicijo „ustrezno utemeljenih okoliščin“, ki v okviru obstoječega besedila 
omogoča uporabo različnih vrst finančnih 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.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva, ki so na voljo za 
izvajanje te uredbe v obdobju 2014–2020, 
znašajo 18 182 300 000 EUR (v tekočih 
cenah). Programom čezmejnega 
sodelovanja iz člena 6(1)(c) se dodeli do 
5 % finančnih sredstev.

1. Finančna sredstva, ki so na voljo za 
izvajanje te uredbe v obdobju 2014–2020, 
znašajo 18 182 300 000 EUR (v tekočih 
cenah). Programom čezmejnega 
sodelovanja iz točke (c) člena 6(1) se 
dodeli do 7 % finančnih sredstev.

Or. en

Obrazložitev

Ker je čezmejno sodelovanje ena od ključnih prednosti politike EU, katere namen je 
spodbujati gospodarski in družbeni razvoj v regijah na obeh straneh skupnih mej, reševati 
vprašanja, kot so okolje, javno zdravje ter preprečevanje organiziranega kriminala in boj 
proti njemu, zagotoviti učinkovite in varne meje ter podpirati lokalne čezmejne medčloveške 
odnose, je treba temu instrumentu nujno dodeliti več sredstev. 
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