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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da 
upošteva naslednje predlog spremembe:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Cilji instrumenta za predpristopno 
pomoč se precej razlikujejo od splošnih 
ciljev zunanjega delovanja Unije, saj je 
namen tega instrumenta pripraviti 
upravičenke iz Priloge I na prihodnje 
članstvo v Uniji in jih podpreti v 
pristopnem procesu. Zato je namenski 
instrument za podporo širitve nepogrešljiv, 
vendar je treba zagotoviti, da se dopolnjuje 
s splošnimi cilji zunanjega delovanja Unije 
in zlasti z instrumentom za sosedstvo ter 
razvojno in mednarodno sodelovanje (v 
nadaljnjem besedilu: NDICI).

(2) Cilji instrumenta za predpristopno 
pomoč se precej razlikujejo od splošnih 
ciljev zunanjega delovanja Unije, saj je 
namen tega instrumenta pripraviti 
upravičenke iz Priloge I na prihodnje 
članstvo v Uniji in jih podpreti v 
pristopnem procesu. Zato je namenski 
instrument za podporo širitve nepogrešljiv, 
vendar je treba zagotoviti, da se dopolnjuje 
in je skladen s splošnimi cilji zunanjega 
delovanja Unije in zlasti z instrumentom za 
sosedstvo ter razvojno in mednarodno 
sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: 
NDICI).

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Širitvena politika Unije je naložba v 
mir, varnost in stabilnost v Evropi. 
Zagotavlja večje gospodarske in trgovinske 
priložnosti v obojestransko korist Unije in 
držav prosilk. Možnost članstva Unije ima 
pomemben preobrazbeni učinek, saj 
vključuje pozitivne demokratične, 
politične, gospodarske in družbene 
spremembe.

(5) Širitvena politika Unije je naložba v 
mir, varnost in stabilnost v Evropi. 
Zagotavlja večje gospodarske in trgovinske 
priložnosti v obojestransko korist Unije in 
držav prosilk ob spoštovanju načela 
asimetričnega in naprednega povezovanja 
za zagotovitev nemotenega preoblikovanja 
za nestabilna gospodarstva držav prosilk. 
Možnost članstva Unije ima pomemben 
preobrazbeni učinek, saj vključuje 
pozitivne demokratične, politične, 
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gospodarske in družbene spremembe.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Pomoč bi bilo treba zagotoviti tudi 
v skladu s sporazumi, ki jih je Unija 
sklenila z upravičenkami iz Priloge I. Zlasti 
bi se morala pomoč osredotočiti na 
podporo upravičenk iz Priloge I pri 
okrepitvi njihovih demokratičnih institucij 
in pravne države, reformiranju sodstva in 
javne uprave, spoštovanju temeljnih pravic 
ter spodbujanju enakosti spolov, strpnosti, 
socialnega vključevanja in 
nediskriminacije. Pomoč bi morala prav 
tako podpirati ključna načela in pravice, 
kot so opredeljeni v evropskem stebru 
socialnih pravic16. Še naprej bi morala 
podpirati prizadevanja upravičenk za 
spodbujanje regionalnega, 
makroregionalnega in čezmejnega 
sodelovanja ter teritorialnega razvoja, tudi 
na podlagi izvajanja makroregionalnih 
strategij Unije. Okrepiti bi morala tudi 
njihov gospodarski in socialni razvoj ter 
gospodarsko upravljanje in tako podpreti 
program pametne, trajnostne in vključujoče 
rasti, vključno z izvajanjem regionalnega 
razvoja, kmetijstva in razvoja podeželja, 
socialnih politik in politik zaposlovanja ter 
razvoja digitalnega gospodarstva in družbe, 
kar je tudi v skladu z vodilno pobudo 
Digitalna agenda za Zahodni Balkan.

(7) Pomoč bi bilo treba zagotoviti tudi 
v skladu s sporazumi, ki jih je Unija 
sklenila z upravičenkami iz Priloge I. Zlasti 
bi se morala pomoč osredotočiti na 
podporo upravičenk iz Priloge I pri 
okrepitvi njihovih demokratičnih institucij 
in pravne države, reformiranju sodstva in 
javne uprave, spoštovanju temeljnih pravic 
ter spodbujanju enakosti spolov, strpnosti, 
socialnega vključevanja in 
nediskriminacije. Pomoč bi morala prav 
tako podpirati ključna načela in pravice, 
kot so opredeljeni v evropskem stebru 
socialnih pravic16. Še naprej bi morala 
podpirati prizadevanja upravičenk za 
spodbujanje regionalnega, 
makroregionalnega in čezmejnega 
sodelovanja ter teritorialnega razvoja, tudi 
na podlagi izvajanja makroregionalnih 
strategij Unije. Spodbujati bi morala tudi 
dobre sosedske odnose, spravo in 
regionalno sodelovanje. Okrepiti bi 
morala njihov gospodarski in socialni 
razvoj ter gospodarsko upravljanje, 
spodbuditi gospodarsko povezovanje z 
enotnim trgom EU, vključno s carinskim 
sodelovanjem, spodbuditi odprto in
pravično trgovino ter tako podpreti 
program pametne, trajnostne in vključujoče 
rasti, vključno z izvajanjem regionalnega 
razvoja, kmetijstva in razvoja podeželja, 
socialnih politik in politik zaposlovanja ter 
razvoja digitalnega gospodarstva in družbe, 
kar je tudi v skladu z vodilno pobudo 
Digitalna agenda za Zahodni Balkan.

_________________ _________________

16 Evropski steber socialnih pravic so 
17. novembra 2017 na socialnem vrhu za 

16 Evropski steber socialnih pravic so 
17. novembra 2017 na socialnem vrhu za 
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pravična delovna mesta in rast v Göteborgu 
svečano razglasili Evropski parlament, 
Svet in Komisija.

pravična delovna mesta in rast v Göteborgu 
svečano razglasili Evropski parlament, 
Svet in Komisija.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Unija bi morala na podlagi izkušenj 
svojih držav članic podpirati upravičenke 
iz Priloge I na poti k pristopu. To 
sodelovanje bi moralo biti namenjeno 
predvsem izmenjavi izkušenj, ki so jih 
države članice pridobile v procesu reform.

(8) Unija bi morala na podlagi izkušenj 
svojih držav članic podpirati upravičenke 
iz Priloge I na poti k pristopu. To 
sodelovanje bi moralo biti namenjeno 
predvsem izmenjavi izkušenj, ki so jih 
države članice pridobile v procesu reform, 
zlasti v zvezi z okrepitvijo gospodarskega 
in carinskega sodelovanja, ter skupnim 
ukrepom za boj proti korupciji, 
tihotapljenju, pranju denarja in 
ponarejanju.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Komisija bi morala spodbujati 
upravičenke iz Priloge I, naj sodelujejo z 
delom Unije v zvezi s spodbujanjem 
multilateralizma in nadaljnjo krepitvijo 
mednarodnega trgovinskega sistema, 
vključno z reformami STO.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Krepitev pravne države, vključno z 
bojem proti korupciji in organiziranemu 

(11) Krepitev pravne države, vključno z 
bojem proti korupciji, pranju denarja in 
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kriminalu, in dobro upravljanje, vključno z 
reformo javne uprave, ostajata ključna 
izziva v večini upravičenk iz Priloge I ter 
sta bistvena za njihovo približevanje Uniji 
in pozneje za prevzem vseh obveznosti 
članstva Unije. Glede na dolgoročnejšo 
naravo reform na teh področjih in potrebo 
po doslednem doseganju rezultatov bi se 
bilo treba s finančno pomočjo na podlagi 
te uredbe v čim zgodnejši fazi odzvati na 
zahteve, ki so naložene upravičenkam iz 
Priloge I.

organiziranemu kriminalu, in dobro 
upravljanje, vključno z reformo javne 
uprave, neodvisnostjo sodstva,
preglednostjo, javnimi naročili, 
konkurenco, državno pomočjo, 
intelektualno lastnino in tujimi 
investicijami, ostajata ključna izziva v 
večini upravičenk iz Priloge I ter sta 
bistvena za njihovo približevanje Uniji in 
pozneje za prevzem vseh obveznosti 
članstva Unije.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija bi morala v skladu z 
načelom participativne demokracije v vsaki 
od upravičenk iz Priloge I spodbujati 
izvajanje parlamentarnega nadzora.

(12) Komisija bi morala v tesnem 
sodelovanju z Evropskim parlamentom v 
skladu z načelom participativne 
demokracije v vsaki od upravičenk iz 
Priloge I spodbujati izvajanje 
parlamentarnega nadzora ter proaktivno 
vlogo nacionalnih parlamentov v procesu 
pristopa k EU in spoštovanje pristopnih 
meril.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Upravičenke iz Priloge I morajo biti 
bolje pripravljene, da se odzovejo na 
svetovne izzive, kot so trajnostni razvoj in 
podnebne spremembe, ter se uskladiti s 
prizadevanji Unije za obravnavanje teh 
vprašanj. Glede na pomembnost 
obvladovanja podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in ciljev za trajnostni 
razvoj bi moral ta program prispevati k 

(13) Upravičenke iz Priloge I morajo biti 
bolje pripravljene, da se odzovejo na 
svetovne izzive, kot so trajnostni razvoj in 
podnebne spremembe ter prizadevanje za 
svetovno ureditev na podlagi pravil in 
vrednot, ter se uskladiti s prizadevanji 
Unije za obravnavanje teh vprašanj. Glede 
na pomembnost obvladovanja podnebnih 
sprememb v skladu z zavezami Unije za 
izvajanje Pariškega sporazuma in ciljev za 
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vključevanju podnebnih ukrepov v vse 
politike Unije in k doseganju skupnega 
cilja, da se 25 % odhodkov proračuna EU 
nameni podpori podnebnih ciljev. 
Pričakuje se, da se bo z ukrepi v okviru 
tega programa 16 % skupnih finančnih 
sredstev programa prispevalo za podnebne 
cilje. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
pripravo in izvajanjem programa, skupni 
prispevek iz tega programa pa bi moral biti 
predmet ustreznih postopkov ocenjevanja 
in pregleda.

trajnostni razvoj bi moral ta program 
prispevati k vključevanju podnebnih 
ukrepov v vse politike Unije in k doseganju 
skupnega cilja, da se 25 % odhodkov 
proračuna EU nameni podpori podnebnih 
ciljev. Pričakuje se, da se bo z ukrepi v 
okviru tega programa 16 % skupnih 
finančnih sredstev programa prispevalo za 
podnebne cilje. Ustrezni ukrepi bodo 
opredeljeni med pripravo in izvajanjem 
programa, skupni prispevek iz tega 
programa pa bi moral biti predmet 
ustreznih postopkov ocenjevanja in 
pregleda.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Ukrepi v okviru te uredbe bi 
morali prispevati tudi k trgovinskim 
vidikom zunanjih odnosov Unije, na 
primer pobudam Pomoč za trgovino, 
sodelovanju s tretjimi državami v zvezi s 
primerno skrbnostjo v oskrbovalni verigi 
za kositer, tantal in volfram, njihove rude 
ter zlato in proces Kimberley,
trajnostnemu sporazumu, spremljanju 
zavez tretjih držav v okviru uredbe o 
splošnem sistemu preferencialov, da bi 
zagotovili politično skladnost na ravni EU 
ter ohranili in spodbujali trgovinska 
pravila in ureditve v večstranskem okviru.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisija bi morala za čas trajanja 
večletnega finančnega okvira Unije za 
obdobje od 2021 do 2027 pripraviti 

(17) Komisija bi morala za čas trajanja 
večletnega finančnega okvira Unije za 
obdobje od 2021 do 2027 v sodelovanju z 
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programski okvir, v katerem bi v 
sodelovanju z upravičenkami iz Priloge I 
na podlagi širitvenega načrta in njihovih 
posebnih potreb ter v skladu s splošnimi in 
specifičnimi cilji iz te uredbe in ob 
upoštevanju ustreznih nacionalnih strategij 
opredelila prednostne ukrepe za 
uresničevanje ciljev na ustreznih področjih 
politike, na katerih se bo zagotavljala 
pomoč na podlagi te uredbe. V 
programskem okviru bi bilo treba 
opredeliti področja, na katerih se bo 
zagotavljala pomoč, ter določiti okvirne 
dodelitve sredstev po posameznih 
področjih podpore, vključno z oceno 
odhodkov, povezanih s podnebjem.

Evropskim parlamentom pripraviti 
programski okvir, v katerem bi v 
sodelovanju z upravičenkami iz Priloge I 
na podlagi širitvenega načrta in njihovih 
posebnih potreb ter v skladu s splošnimi in 
specifičnimi cilji iz te uredbe in ob 
upoštevanju ustreznih nacionalnih strategij 
opredelila prednostne ukrepe za 
uresničevanje ciljev na ustreznih področjih 
politike, na katerih se bo zagotavljala 
pomoč na podlagi te uredbe. V 
programskem okviru bi bilo treba 
opredeliti področja, na katerih se bo 
zagotavljala pomoč, ter določiti okvirne 
dodelitve sredstev po posameznih 
področjih podpore, vključno z oceno 
odhodkov, povezanih s podnebjem.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) V interesu Unije je, da 
upravičenkam iz Priloge I pomaga pri 
prizadevanjih za izvedbo reform z 
namenom, da postanejo članice Unije. 
Pomoč bi bilo treba upravljati tako, da bi 
bila trdno usmerjena v rezultate in bi dajala 
spodbudo tistim, ki so z učinkovitim 
izvajanjem predpristopne pomoči in 
napredkom pri izpolnjevanju meril za 
članstvo dokazali, da so zavezani 
reformam.

(18) V interesu Unije je, da 
upravičenkam iz Priloge I pomaga pri 
prizadevanjih za izvedbo reform z 
namenom, da postanejo članice Unije. 
Pomoč bi bilo treba upravljati tako, da bi 
bila trdno usmerjena v rezultate in bi dajala 
spodbudo tistim, ki so z učinkovitim 
izvajanjem predpristopne pomoči in 
napredkom pri izpolnjevanju meril za 
članstvo dokazali, da so zavezani 
reformam. Znaten napredek, ki bi ga 
upravičenke dosegle pri odpiranju svojega 
gospodarskega okolja v skladu s 
Pogodbama EU in sporazumi STO ter pri 
izvajanju veljavnih sporazumov z Unijo v 
celoti, bi bil pozitiven korak v smeri 
članstva v Uniji.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Prehod od neposrednega 
upravljanja predpristopnih sredstev s strani 
Komisije k posrednemu upravljanju s strani 
upravičenk iz Priloge I bi moral biti 
postopen in v skladu z ustreznimi 
zmogljivostmi teh upravičenk. Pri 
zagotavljanju pomoči bi bilo treba še 
naprej uporabljati strukture in instrumente, 
ki so se izkazali kot koristni v 
predpristopnem procesu.

(19) Prehod od neposrednega 
upravljanja predpristopnih sredstev s strani 
Komisije k posrednemu upravljanju s strani 
upravičenk iz Priloge I bi moral biti 
postopen in v skladu z ustreznimi 
zmogljivostmi teh upravičenk. Prehod bi 
bilo treba ustaviti, če se bodo sredstva EU 
uporabljala neučinkovito, zaradi česar bi 
prišlo do znatnih pomanjkljivosti 
ustreznih obveznosti. Pri zagotavljanju 
pomoči bi bilo treba še naprej uporabljati 
strukture in instrumente, ki so se izkazali 
kot koristni v predpristopnem procesu.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Unija bi si morala prizadevati za 
najučinkovitejšo možno uporabo 
razpoložljivih virov in s tem za 
optimizacijo učinka svojega zunanjega 
delovanja. V ta namen bi bilo treba 
zagotoviti povezovanje in dopolnjevanje 
instrumentov Unije za zunanje financiranje 
ter ustvariti sinergije z drugimi politikami 
in programi Unije. To po potrebi vključuje 
skladnost in dopolnjevanje z 
makrofinančno pomočjo.

(20) Unija bi si morala prizadevati za 
najučinkovitejšo možno uporabo 
razpoložljivih virov in s tem za 
optimizacijo učinka svojega zunanjega 
delovanja. V ta namen bi bilo treba 
zagotoviti povezovanje in dopolnjevanje 
instrumentov Unije za zunanje financiranje 
ter ustvariti sinergije z drugimi politikami 
in programi Unije, zlasti trgovinskimi 
odnosi med Unijo in upravičenkami iz 
Priloge I. To po potrebi vključuje 
skladnost in dopolnjevanje z 
makrofinančno pomočjo.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Zunanji ukrepi se pogosto izvajajo 
v izredno nestabilnem okolju, ki zahteva 

(26) Zunanji ukrepi se pogosto izvajajo 
v izredno nestabilnem okolju, ki zahteva 
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nenehno in hitro prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam partnerjev 
Unije in globalnim izzivom, kot so 
človekove pravice, demokracija in dobro 
upravljanje, varnost in stabilnost, podnebne 
spremembe in okolje ter nedovoljene 
migracije in temeljni vzroki zanje. 
Združevanje načela predvidljivosti s 
potrebo po hitrem odzivanju na nove 
potrebe posledično pomeni, da je treba 
prilagoditi finančno izvajanje programov. 
Da bi se povečala sposobnost Unije za 
odzivanje na nepredvidene potrebe ob 
hkratnem spoštovanju načela, da se 
proračun EU določa vsako leto, bi morala 
ta uredba ohraniti možnost uporabe 
prožnosti, ki jih finančna uredba že 
dovoljuje za druge politike, tj. prenose in 
ponovno dodeljevanje dodeljenih sredstev, 
s čimer bi se zagotovila učinkovita poraba 
sredstev EU za državljane EU in tudi za 
upravičenke iz Priloge I, tako da bi bil za 
posredovanje v okviru zunanjega delovanja 
EU na voljo kar največji možni obseg 
sredstev.

nenehno in hitro prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam partnerjev 
Unije in globalnim izzivom, kot so 
človekove pravice, demokracija in dobro 
upravljanje, varnost in stabilnost, podnebne 
spremembe in okolje, protekcionizem ter 
nedovoljene migracije in temeljni vzroki 
zanje. Združevanje načela predvidljivosti s 
potrebo po hitrem odzivanju na nove 
potrebe posledično pomeni, da je treba 
prilagoditi finančno izvajanje programov. 
Da bi se povečala sposobnost Unije za 
odzivanje na nepredvidene potrebe ob 
hkratnem spoštovanju načela, da se 
proračun EU določa vsako leto, bi morala 
ta uredba ohraniti možnost uporabe 
prožnosti, ki jih finančna uredba že 
dovoljuje za druge politike, tj. prenose in 
ponovno dodeljevanje dodeljenih sredstev, 
s čimer bi se zagotovila učinkovita poraba 
sredstev EU za državljane EU in tudi za 
upravičenke iz Priloge I, tako da bi bil za 
posredovanje v okviru zunanjega delovanja 
EU na voljo kar največji možni obseg 
sredstev.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj instrumenta IPA III je 
podpirati upravičenke iz Priloge I pri
sprejemanju in izvajanju političnih, 
institucionalnih, pravnih, upravnih, 
socialnih in gospodarskih reform, ki so 
potrebne, da bi te upravičenke spoštovale 
vrednote Unije in se postopno uskladile s 
pravili, standardi, politikami in praksami 
Unije z namenom pridobitve članstva 
Unije, kar bi prispevalo k njihovi 
stabilnosti, varnosti in blaginji.

1. Splošni cilj instrumenta IPA III je 
podpirati upravičenke iz Priloge I pri 
sprejemanju in izvajanju političnih, 
institucionalnih, pravnih, upravnih, 
socialnih in gospodarskih reform, ki so 
potrebne, da bi te upravičenke spoštovale 
pravni red in vrednote Unije in se 
postopno uskladile s pravili, standardi, 
politikami in praksami Unije z namenom 
pridobitve članstva Unije, kar bi prispevalo 
k njihovi stabilnosti, varnosti in blaginji.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) povečati učinkovitost javne uprave 
ter podpreti strukturne reforme in dobro 
upravljanje na vseh ravneh;

(b) povečati učinkovitost javne uprave, 
zagotoviti neodvisnost sodnikov, pravno 
državo, spoštovanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin ter podpreti strukturne 
reforme in dobro upravljanje na vseh 
ravneh, tudi na področjih javnih naročil, 
državne pomoči, konkurence, tujih 
investicij in intelektualne lastnine;

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) oblikovati pravila, standarde, 
politike in prakse upravičenk iz Priloge I v 
skladu s pravili, standardi, politikami in 
praksami Unije ter utrditi spravo in dobre 
sosedske odnose ter medosebne stike in 
komunikacijo;

(c) oblikovati pravila, standarde, 
politike in prakse upravičenk iz Priloge I v 
skladu s pravili, standardi, politikami in 
praksami Unije, tudi z namenom v celoti 
izkoristiti instrumente dvostranskega 
gospodarskega povezovanja, ki so 
vključeni v stabilizacijsko-pridružitvene 
sporazume, ter utrditi spravo in dobre 
sosedske odnose ter medosebne stike in 
komunikacijo;

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) okrepiti gospodarski in socialni 
razvoj, med drugim s povečano 
povezljivostjo in regionalnim razvojem, 
razvojem kmetijstva in podeželja ter s 
socialnimi politikami in politikami 
zaposlovanja, okrepiti varstvo okolja, 

(d) okrepiti gospodarski in socialni 
razvoj in sodelovanje, med drugim s 
povečano povezljivostjo in regionalnim 
razvojem, razvojem kmetijstva in 
podeželja, harmonizacijo sanitarnih in 
fitosanitarnih standardov ter s socialnimi 
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povečati odpornosti na podnebne 
spremembe, pospešiti prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo ter razviti 
digitalno gospodarstvo in digitalno družbo;

politikami in politikami zaposlovanja, 
okrepiti varstvo okolja, povečati odpornosti 
na podnebne spremembe, pospešiti prehod 
na nizkoogljično gospodarstvo ter razviti 
digitalno gospodarstvo in digitalno družbo;

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podpreti teritorialno in čezmejno 
sodelovanje.

(e) podpreti teritorialno in čezmejno 
sodelovanje, tudi prek pomorskih meja, ter 
okrepiti trgovinske in gospodarske odnose 
z izvajanjem veljavnih sporazumov z 
Unijo v celoti ter bojem proti tihotapljenju 
in ponarejanju.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni okvir za izvajanje te uredbe 
predstavljajo okvir politike širitve, ki sta ga 
opredelila Evropski svet in Svet, 
sporazumi, ki vzpostavljajo pravno 
zavezujoč odnos z upravičenkami iz 
Priloge I, pa tudi ustrezne resolucije 
Evropskega parlamenta, sporočila 
Komisije ali skupna sporočila Komisije ter 
Visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko. Komisija 
zagotovi skladnost med pomočjo in 
okvirom politike širitve.

1. Splošni okvir za izvajanje te uredbe 
predstavljajo okvir politike širitve, ki sta ga 
opredelila Evropski svet in Svet, 
sporazumi, ki vzpostavljajo pravno 
zavezujoč odnos z upravičenkami iz 
Priloge I, pa tudi ustrezne resolucije 
Evropskega parlamenta, ugotovitve in 
sklepi skupin za spremljanje, misij in 
delegacij Evropskega parlamenta, 
sporočila Komisije ali skupna sporočila 
Komisije ter Visokega predstavnika Unije 
za zunanje zadeve in varnostno politiko. 
Komisija zagotovi skladnost med pomočjo 
in okvirom politike širitve.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Uravnotežena, depolitizirana in 
nediskriminatorna porazdelitev sredstev se 
zagotovi po vsej državi, pa tudi na vseh 
ravneh družbe.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pomoč v okviru instrumenta IPA III 
temelji na programskem okviru IPA za 
doseganje specifičnih ciljev iz člena 3. 
Programski okvir IPA določi Komisija za 
čas trajanja večletnega finančnega okvira 
Unije.

1. Pomoč v okviru instrumenta IPA III 
temelji na programskem okviru IPA za 
doseganje specifičnih ciljev iz člena 3. 
Programski okvir IPA Komisija po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom 
določi za čas trajanja večletnega 
finančnega okvira Unije.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pomoč je ciljno usmerjena in prilagojena 
razmeram v posameznih upravičenkah iz 
Priloge I, pri čemer se upoštevajo potrebna 
dodatna prizadevanja posameznih 
upravičenk, da bi izpolnile merila za 
članstvo, in njihove zmogljivosti. Pomoč se 
razlikuje po obsegu in intenzivnosti glede 
na potrebe, zavezanost reformam in 
napredek pri izvajanju teh reform.

Pomoč je ciljno usmerjena in prilagojena 
razmeram v posameznih upravičenkah iz 
Priloge I, pri čemer se upošteva potreben 
dodatni napredek posameznih upravičenk, 
da bi izpolnile merila za članstvo, in 
njihove zmogljivosti. Pomoč se razlikuje 
po obsegu in intenzivnosti glede na 
potrebe, zavezanost reformam in napredek 
pri izvajanju teh reform, ob upoštevanju 
potrebe po trajnostnem gospodarskem 
razvoju in rasti, dobrem poslovnem in 
naložbenem okolju in fiskalni 
konsolidaciji. Komisija napredek redno 
spremlja in ocenjuje. 

Pomoč Unije se ustavi ali delno ustavi v 
primeru nezadovoljivega napredka pri 
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uresničevanju posebnih ciljev, kot je 
navedeno v členu 3, ali kadar določena 
upravičenka ne spoštuje načela 
demokracije, pravne države, človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ali krši 
zaveze, sprejete z ustreznimi sporazumi, 
sklenjenimi z Unijo. Komisija pod 
enakimi pogoji in na poziva Evropskega 
parlamenta preuči ustavitev ali delno 
ustavitev pomoči Unije in poroča o tem, 
pri čemer navede utemeljitev za odločitev.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija izvaja podroben nadzor 
med splošnim postopkom izvajanja 
projektov prek trdnega in doslednega 
mehanizma ter zagotavlja kvalitativno in 
kvantitativno analizo in spremlja 
napredek v zvezi s postavljenimi cilji, da bi 
se zagotovili večja odgovornost in 
preglednost ter boljše usmerjanje 
odhodkov v okviru sredstev. Evropski 
parlament je pooblaščen za predložitev 
zahteve Komisiji za preučitev specifičnih 
primerov, v katerih upravičenke ne 
upoštevajo postopka, določenega v tej 
uredbi, in sprejetje potrebnih ukrepov, če 
so prisotni upravičeni elementi.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) čimprejšnji vzpostavitvi in 
spodbujanju ustreznega delovanja 
institucij, potrebnih, da se zagotovi pravna 
država. Cilji ukrepanja na tem področju so: 
vzpostavitev neodvisnih, odgovornih in 

(a) čimprejšnji vzpostavitvi in 
spodbujanju ustreznega delovanja 
institucij, potrebnih, da se zagotovi pravna 
država. Cilji ukrepanja na tem področju so: 
delitev oblasti, vzpostavitev neodvisnih, 
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učinkovitih sodnih sistemov, vključno s 
preglednimi in meritokratskimi sistemi 
zaposlovanja, ocenjevanja in napredovanja 
ter učinkovitimi disciplinskimi postopki v 
primeru kršitev, in spodbujanje 
pravosodnega sodelovanja; zagotovitev 
vzpostavitve trdnih sistemov za zaščito 
meja, upravljanje migracijskih tokov in 
zagotovitev azila tistim, ki ga potrebujejo; 
razvoj učinkovitih orodij za preprečevanje 
organiziranega kriminala, trgovine z 
ljudmi, tihotapljenja migrantov, pranja 
denarja / financiranja terorizma in 
korupcije ter boj proti njim; spodbujanje in 
zaščita človekovih pravic, pravic 
pripadnikov manjšin, vključno z Romi ter 
lezbijkami, geji, biseksualci, transseksualci 
in interseksualci, ter temeljnih svoboščin, 
vključno s svobodo medijev in varstvom 
podatkov;

odgovornih in učinkovitih sodnih sistemov, 
vključno s preglednimi in meritokratskimi 
sistemi zaposlovanja, ocenjevanja in 
napredovanja ter učinkovitimi 
disciplinskimi postopki v primeru kršitev, 
in spodbujanje pravosodnega sodelovanja; 
zagotovitev vzpostavitve trdnih sistemov 
za zaščito meja, upravljanje migracijskih 
tokov in zagotovitev azila tistim, ki ga 
potrebujejo; razvoj učinkovitih orodij za 
preprečevanje organiziranega kriminala, 
trgovine z ljudmi, tihotapljenja migrantov, 
pranja denarja / financiranja terorizma in 
korupcije ter boj proti njim; spodbujanje in 
zaščita človekovih pravic, pravic 
pripadnikov manjšin, vključno z Romi ter 
lezbijkami, geji, biseksualci, transseksualci 
in interseksualci, ter temeljnih svoboščin, 
vključno s svobodo medijev in izražanja 
ter varstvom podatkov;

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) okrepitvi upravljanja gospodarstva. 
Cilji ukrepanja so: podpiranje udeležbe v 
programu gospodarskih reform in 
sistematičnega sodelovanja z 
mednarodnimi finančnimi institucijami 
glede temeljev gospodarske politike; 
izboljšanje zmogljivosti za krepitev 
makroekonomske stabilnosti ter podpiranje 
napredka na poti v delujoče tržno 
gospodarstvo, ki se bo sposobno spopasti s 
pritiskom konkurence in tržnimi silami 
znotraj Unije;

(c) okrepitvi upravljanja gospodarstva. 
Cilji ukrepanja so: podpiranje udeležbe v 
programu gospodarskih reform in 
sistematičnega sodelovanja z 
mednarodnimi finančnimi institucijami 
glede temeljev gospodarske politike; 
izboljšanje zmogljivosti za krepitev 
makroekonomske stabilnosti ter podpiranje 
napredka na poti k trajnostnemu razvoju 
ter v delujoče tržno gospodarstvo, ki se bo 
sposobno spopasti s pritiskom konkurence 
in tržnimi silami znotraj Unije;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka h
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) spodbujanju kakovostnih delovnih 
mest in dostopa do trga dela. Cilji 
ukrepanja na tem področju so: odpravljanje 
visoke brezposelnosti in neaktivnosti s 
spodbujanjem trajnostnega vključevanja na 
trg dela, zlasti mladih (še posebej tistih, ki 
niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali 
usposabljajo), žensk, dolgotrajno 
brezposelnih in vseh slabše zastopanih 
skupin. Ukrepi so namenjeni spodbujanju 
ustvarjanja kakovostnih delovnih mest ter 
podpiranju učinkovitega uveljavljanja 
predpisov na področju delovnega prava in 
standardov na celotnem ozemlju. Druga 
ključna področja ukrepanja so podpora 
enakosti spolov, spodbujanje zaposljivosti 
in storilnosti, prilagajanje delavcev in 
podjetij spremembam, vzpostavitev 
trajnega socialnega dialoga ter posodobitev 
in krepitev institucij trga dela, kot so 
zavodi za zaposlovanje in tržni 
inšpektorati;

(h) spodbujanju kakovostnih delovnih 
mest in dostopa do trga dela. Cilji 
ukrepanja na tem področju so: odpravljanje 
visoke brezposelnosti in neaktivnosti s 
spodbujanjem trajnostnega vključevanja na 
trg dela, zlasti mladih (še posebej tistih, ki 
niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali 
usposabljajo), žensk, dolgotrajno 
brezposelnih in vseh slabše zastopanih 
skupin. Ukrepi so namenjeni spodbujanju 
ustvarjanja kakovostnih delovnih mest ter 
podpiranju učinkovitega uveljavljanja 
predpisov na področju delovnega prava in 
standardov ter kolektivnega pogajanja na 
podlagi delovnih standardov MOD na 
celotnem ozemlju. Druga ključna področja 
ukrepanja so podpora enakosti spolov, 
spodbujanje zaposljivosti in storilnosti, 
prilagajanje delavcev in podjetij 
spremembam, vzpostavitev trajnega 
socialnega dialoga ter posodobitev in 
krepitev institucij trga dela, kot so zavodi 
za zaposlovanje in tržni inšpektorati;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) izboljšanju okolja zasebnega 
sektorja in konkurenčnosti podjetij, 
vključno s pametno specializacijo, kot 
ključnih spodbujevalcev rasti, ustvarjanja 
delovnih mest in kohezije. Prednost imajo 
projekti, ki izboljšujejo poslovno okolje;

(k) izboljšanju okolja zasebnega 
sektorja in konkurenčnosti podjetij, zlasti 
MSP, vključno s pametno specializacijo, 
kot ključnih spodbujevalcev rasti, 
ustvarjanja delovnih mest in kohezije. 
Prednost imajo trajnostni projekti, ki 
izboljšujejo poslovno okolje;

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Priloga III – odstavek 1 – točka d a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) spodbujanju odprave nepotrebnih 
trgovinskih ovir, vključno z birokratskimi 
ovirami, tarifami in netarifnimi ovirami;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Priloga IV – odstavek 1 –uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslednji seznam ključnih kazalnikov 
smotrnosti se uporablja kot pomoč pri 
merjenju prispevka Unije k doseganju 
njenih specifičnih ciljev:

Naslednji seznam ključnih kazalnikov 
smotrnosti se uporablja kot pomoč pri 
merjenju prispevka Unije k doseganju 
njenih specifičnih ciljev in napredka, ki so 
ga dosegle upravičenke:

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Priloga IV –odstavek 1 –točka 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Sprava, dobri sosedski odnosi in 
mednarodne obveznosti.
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