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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Še naprej je treba spodbujati in 

izvrševati navedene pravice in vrednote, ki 

jih morajo državljani in narodi deliti in 

morajo biti v središču projekta EU. Zato bo 

v proračunu EU ustanovljen nov sklad za 

pravosodje, pravice in vrednote, ki ga bosta 

sestavljala program za pravice in vrednote 

ter program za pravosodje. V času, ko se 

evropske družbe soočajo z ekstremizmom, 

radikalizmom in delitvijo, je bolj kot kadar 

koli prej pomembno spodbujati, krepiti in 

braniti pravosodje, pravice in vrednote EU: 

človekove pravice, spoštovanje 

človekovega dostojanstva, svobodo, 

demokracijo, enakost in pravno državo. To 

bo imelo globoke in neposredne posledice 

za politično, družbeno, kulturno in 

gospodarsko življenje v EU. Program za 

pravosodje bo kot del novega sklada še 

naprej podpiral nadaljnji razvoj območja 

pravosodja Unije in čezmejnega 

sodelovanja. Program za pravice in 

vrednote bo združil program za pravice, 

enakost in državljanstvo za obdobje 2014–

2020, vzpostavljen z Uredbo (EU) 

št. 1381/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta8, ter program Evropa za državljane, 

ki je bil vzpostavljen z Uredbo Sveta (EU) 

št. 390/2014 (v nadaljnjem 

besedilu: predhodna programa). 

(2) Še naprej je treba učinkovito gojiti, 

varovati, spodbujati in izvrševati navedene 

pravice in vrednote, ki jih morajo 

državljani in narodi deliti in ki morajo biti 

v središču projekta EU, da bi jih v državah 

članicah ohranili in da bi preprečili 

škodljive učinke njihovega morebitnega 

poslabšanja za Unijo kot celoto. Zato bo v 

proračunu EU ustanovljen nov sklad za 

pravosodje, pravice in vrednote, ki ga bosta 

sestavljala program za pravice in vrednote 

ter program za pravosodje, in ki bo 

podpiral odprto, demokratično, 

pluralistično in vključujočo družbo. V 

času, ko se evropske družbe soočajo z 

ekstremizmom, radikalizmom in delitvijo, 

je bolj kot kadar koli prej pomembno 

spodbujati, krepiti in braniti pravosodje, 

pravice in vrednote EU: človekove pravice, 

spoštovanje človekovega dostojanstva, 

svobodo, demokracijo, enakost in pravno 

državo. To bo imelo globoke in neposredne 

posledice za politično, družbeno, kulturno 

in gospodarsko življenje v EU. Program za 

pravosodje bo kot del novega sklada še 

naprej podpiral nadaljnji razvoj območja 

pravosodja Unije in čezmejnega 

sodelovanja. Program za pravice in 

vrednote bo združil program za pravice, 

enakost in državljanstvo za obdobje 2014–

2020, vzpostavljen z Uredbo (EU) 

št. 1381/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta8, ter program Evropa za državljane, 

ki je bil vzpostavljen z Uredbo Sveta (EU) 
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št. 390/2014 (v nadaljnjem 

besedilu: predhodna programa). 

_________________ _________________ 

8 Uredba (EU) št. 1381/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o uvedbi programa za pravice, 

enakost in državljanstvo za obdobje od 

2014 do 2020 (UL L 354, 28.12.2013, 

str. 62). 

8 Uredba (EU) št. 1381/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o uvedbi programa za pravice, 

enakost in državljanstvo za obdobje od 

2014 do 2020 (UL L 354, 28.12.2013, 

str. 62). 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Sklad za pravosodje, pravice in 

vrednote ter njegova dva temeljna 

programa financiranja bodo osredotočeni 

predvsem na ljudi in subjekte, ki prispevajo 

k uresničevanju in oživljanju naših skupnih 

vrednot, pravic in bogate raznolikosti. 

Končni cilj je spodbujanje in ohranjanje 

enakopravne, vključujoče in demokratične 

družbe, ki temelji na pravicah. To 

vključuje živahno civilno družbo, 

spodbujanje demokratične, državljanske in 

družbene udeležbe ljudi ter spodbujanje 

bogate raznolikosti evropske družbe, ki 

temelji na naši skupni zgodovini in 

spominu. Člen 11 Pogodbe o evropski uniji 

nadalje določa, da morajo institucije 

državljanom in predstavniškim združenjem 

na ustrezen način dati možnost izražanja in 

javne izmenjave mnenj glede vseh področij 

delovanja Unije. 

(3) Sklad za pravosodje, pravice in 

vrednote ter njegova dva temeljna 

programa financiranja bodo osredotočeni 

predvsem na ljudi in subjekte, ki prispevajo 

k uresničevanju in oživljanju naših skupnih 

vrednot, pravic in bogate raznolikosti. 

Končni cilj je spodbujanje in ohranjanje 

skupnih vrednot in odprte, enakopravne, 

vključujoče in demokratične družbe, ki 

temelji na pravicah, in sicer s 

financiranjem dejavnosti, ki spodbujajo 
živahno in močno civilno družbo. Takšne 

dejavnosti vključujejo spodbujanje 

demokratične, državljanske in družbene 

udeležbe ljudi ter spodbujanje miru in 

bogate raznolikosti evropske družbe, ki 

temelji na naših skupnih vrednotah, 

zgodovini in spominu. Člen 11 Pogodbe o 

Evropski uniji zahteva, da institucije 

skrbijo za odprt, pregleden in reden dialog 

s civilno družbo ter državljanom in 

predstavniškim združenjem na ustrezen 

način dajo možnost izražanja in javne 

izmenjave mnenj glede vseh področij 

delovanja Unije. Komisija bi morala zato 

vzdrževati reden dialog z upravičenci 

programa ter drugimi ustreznimi 

deležniki. 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Za približanje Evropske unije 

njenim državljanom so potrebni 

najrazličnejši ukrepi in usklajena 

prizadevanja. Zbliževanje državljanov prek 

projektov partnerstev med mesti ali mrež 

mest in podpiranje organizacij civilne 

družbe na področjih, ki jih zajema 

program, bosta prispevala k povečanju 

udeležbe državljanov v družbi, posledično 

pa tudi k njihovemu večjemu sodelovanju 

v demokratičnem življenju Unije. Hkrati 

podporne dejavnosti za spodbujanje 

medsebojnega razumevanja, raznolikosti, 

dialoga in spoštovanja drugih vzbujajo 

občutek pripadnosti in evropske identitete, 

ki temelji na skupnem razumevanju 

evropskih vrednot, kulture, zgodovine in 

dediščine. Spodbujanje večjega občutka 

pripadnosti Uniji in vrednot Unije je zaradi 

odmaknjenosti in oddaljenosti od evropske 

celine še posebej pomembno pri 

državljanih EU iz najbolj oddaljenih regij. 

(5) Za približanje Evropske unije 

njenim državljanom in povečanje 

njihovega zaupanja vanjo so potrebni 

najrazličnejši ukrepi in usklajena 

prizadevanja. Zbliževanje državljanov prek 

projektov partnerstev med mesti ali mrež 

mest in podpiranje organizacij civilne 

družbe na področjih, ki jih zajema 

program, bosta prispevala k povečanju 

udeležbe državljanov v družbi, posledično 

pa tudi k njihovemu večjemu sodelovanju 

v demokratičnem življenju Unije. Hkrati 

podporne dejavnosti za spodbujanje 

medsebojnega razumevanja, raznolikosti, 

dialoga, socialnega vključevanja in 

spoštovanja drugih vzbujajo občutek 

pripadnosti in evropske identitete, ki 

temelji na skupnem razumevanju evropskih 

vrednot, kulture, zgodovine in dediščine. 

Spodbujanje večjega občutka pripadnosti 

Uniji in vrednot Unije je zaradi 

odmaknjenosti in oddaljenosti od evropske 

celine še posebej pomembno pri 

državljanih EU iz najbolj oddaljenih regij. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Dejavnosti spominjanja in kritični 

razmislek glede evropskega zgodovinskega 

spomina so potrebni za ozaveščanje 

državljanov o skupni zgodovini kot temelju 

za skupno prihodnost moralne cilje in 

skupne vrednote. Treba bi bilo upoštevati 

tudi pomen zgodovinskih, kulturnih in 

medkulturnih vidikov ter povezave med 

spominjanjem in oblikovanjem evropske 

(6) Dejavnosti spominjanja in kritični 

razmislek glede evropskega zgodovinskega 

spomina so potrebni za ozaveščanje 

državljanov o skupni zgodovini kot temelju 

za skupno prihodnost moralne cilje in 

skupne vrednote. Upoštevati bi bilo treba 

tudi pomen zgodovinskih, kulturnih in 

medkulturnih vidikov ter povezave med 

spominjanjem in oblikovanjem evropske 
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identitete ter občutka skupne pripadnosti. identitete na podlagi raznolikosti, 

solidarnosti ter občutka skupne pripadnosti 

in skupne kulturne dediščine. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Državljani bi se morali bolj 

zavedati svojih pravic, ki izhajajo iz 

državljanstva Unije, in bi se morali 

počutiti, da lahko sproščeno živijo, 

potujejo, študirajo, delajo in sodelujejo v 

prostovoljnih dejavnostih v drugih državah 

članicah, pri čemer bi morali imeti 

občutek, da lahko uživajo in uveljavljajo 

svoje državljanske pravice, zaupajo v 

enakopravnost dostopa do njihovih pravic 

ter v njihovo nediskriminatorno polno 

uveljavljanje in zaščito, ne glede na to, kje 

v Uniji se nahajajo. Civilno družbo je treba 

podpreti pri spodbujanju in varovanju 

skupnih vrednot EU v skladu s členom 2 

PEU ter ozaveščanju o njih in pri 

prispevanju k učinkovitemu uveljavljanju 

pravic na podlagi prava Unije. 

(7) Državljani bi se morali bolj 

zavedati svojih pravic in koristi, ki izhajajo 

iz državljanstva Unije, in bi se morali 

počutiti, da lahko sproščeno živijo, 

potujejo, študirajo, delajo in sodelujejo v 

prostovoljnih dejavnostih v drugih državah 

članicah, pri čemer bi morali imeti 

občutek, da lahko uživajo in uveljavljajo 

svoje državljanske pravice, zaupajo v 

enakopravnost dostopa do njihovih pravic 

ter v njihovo nediskriminatorno polno 

uveljavljanje in zaščito, ne glede na to, kje 

v Uniji se nahajajo. Civilno družbo je treba 

okrepiti na vseh ravneh prek spodbujanja 
in varovanja skupnih vrednot EU v skladu 

s členom 2 PEU ter z ozaveščanjem o njih, 

da bi prispevali k učinkovitemu 

uveljavljanju pravic na podlagi prava 

Unije. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Nasilje na podlagi spola in nasilje 

nad otroki in mladimi je resna kršitev 

temeljnih pravic. Nasilje je še naprej 

prisotno po vsej Uniji in v vseh družbenih 

in ekonomskih okoliščinah ter resno 

negativno vpliva na fizično in psihično 

zdravje žrtev ter na družbo v celoti. Še 

posebej so nasilju izpostavljeni otroci, 

mladi in ženske, zlasti v odnosih z 

(9) Nasilje na podlagi spola in nasilje 

nad otroki in mladimi je resna kršitev 

temeljnih pravic. Nasilje je še naprej 

prisotno po vsej Uniji in v vseh družbenih 

in ekonomskih okoliščinah ter resno 

negativno vpliva na fizično in psihično 

zdravje žrtev ter na družbo v celoti. Še 

posebej so nasilju izpostavljeni otroci, 

mladi in ženske, zlasti v odnosih z 



 

AD\1169826SL.docx 7/25 PE627.900v02-00 

 SL 

bližnjimi. Z ukrepi bi bilo treba spodbujati 

pravice otroka in prispevati k zaščiti otrok 

pred poškodbami in nasiljem, ki ogrožajo 

njihovo fizično in psihično zdravje ter 

pomenijo kršitev njihovih pravic do 

razvoja, zaščite in dostojanstva. Boj proti 

vsem oblikam nasilja, spodbujanje 

preprečevanja ter zaščita žrtev in podpora 

zanje so prednostne naloge Unije, ki 

posameznikom omogočajo uveljavljanje 

njihovih temeljnih pravic in prispevajo k 

enakosti med ženskami in moškimi. 

Program bi moral podpirati te prednostne 

naloge. 

bližnjimi. Z ukrepi bi bilo treba spodbujati 

pravice otroka in prispevati k zaščiti otrok 

in mladih pred poškodbami in nasiljem, ki 

ogrožajo njihovo fizično in psihično 

zdravje ter pomenijo kršitev njihovih 

pravic do razvoja, zaščite in dostojanstva. 

Boj proti vsem oblikam nasilja, 

spodbujanje preprečevanja ter zaščita žrtev 

in podpora zanje so prednostne naloge 

Unije, ki posameznikom omogočajo 

uveljavljanje njihovih temeljnih pravic in 

prispevajo k enakosti med ženskami in 

moškimi. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Pravica do spoštovanja zasebnega 

in družinskega življenja, stanovanja ter 

komunikacij (pravica do zasebnosti) je 

temeljna pravica, zapisana v členu 7 

Listine o temeljnih pravicah. Varstvo 

osebnih podatkov je temeljna pravica, 

zapisana v členu 8 Listine o temeljnih 

pravicah in členu 16 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije. Skladnost s pravili o 

varstvu osebnih podatkov nadzirajo 

neodvisni nadzorni organi. Pravni okvir 

Unije, zlasti Uredba (EU) 2016/679 

Evropskega parlamenta in Sveta12 ter 

Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega 

parlamenta in Sveta13, določa določbe za 

zagotavljanje učinkovite zaščite pravice do 

varstva osebnih podatkov. Ta pravna 

instrumenta nacionalnim nadzornim 

organom za varstvo podatkov nalagata, da 

morajo spodbujati ozaveščenost in 

razumevanje javnosti o tveganjih, pravilih, 

zaščitnih ukrepih in pravicah v zvezi z 

obdelavo osebnih podatkov. Glede na 

pomen pravice do varstva osebnih 

podatkov v času hitrih tehnoloških 

sprememb bi morala biti Unija zmožna 

(13) Pravica do spoštovanja zasebnega 

in družinskega življenja, stanovanja ter 

komunikacij (pravica do zasebnosti) je 

temeljna pravica, zapisana v členu 7 

Listine o temeljnih pravicah. Varstvo 

osebnih podatkov je temeljna pravica, 

zapisana v členu 8 Listine o temeljnih 

pravicah in členu 16 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije. Skladnost s pravili o 

varstvu osebnih podatkov nadzirajo 

neodvisni nadzorni organi. Pravni okvir 

Unije, zlasti Uredba (EU) 2016/679 

Evropskega parlamenta in Sveta12 ter 

Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega 

parlamenta in Sveta13, določa določbe za 

zagotavljanje učinkovite zaščite pravice do 

varstva osebnih podatkov. Ta pravna 

instrumenta nacionalnim nadzornim 

organom za varstvo podatkov nalagata, da 

morajo spodbujati ozaveščenost in 

razumevanje javnosti o tveganjih, pravilih, 

zaščitnih ukrepih in pravicah v zvezi z 

obdelavo osebnih podatkov. Glede na 

pomen pravice do varstva osebnih 

podatkov v času hitrih tehnoloških 

sprememb bi morala biti Unija zmožna 
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izvajati dejavnosti ozaveščanja ter 

opravljati študije in druge ustrezne 

dejavnosti. 

izvajati dejavnosti ozaveščanja, podpirati 

organizacije civilne družbe pri zastopanju 

varstva podatkov v skladu s standardi 

Unije ter opravljati študije in druge 

ustrezne dejavnosti. 

_________________ _________________ 

12 UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88. 12 UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88. 

13 UL L 119, 4.5.2016, str. 89–131. 13 UL L 119, 4.5.2016, str. 89–131. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Člen 24 PDEU določa, da Evropski 

parlament in Svet sprejmeta postopke in 

pogoje za vložitev državljanske pobude v 

smislu člena 11 Pogodbe o Evropski uniji. 

To sta storila s sprejetjem Uredbe [(EU) 

št. 211/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta]14. Program bi moral podpirati 

financiranje tehnične in organizacijske 

podpore za izvajanje Uredbe [(EU) 

št. 211/2011], s čimer bi podpiral 

uresničevanje pravice državljanov do 

predlaganja in podpiranja evropske 

državljanske pobude. 

(14) Evropska državljanska pobuda je 

prvi nadnacionalni instrument 

participativne demokracije in ustvarja 

neposredno vez med evropskimi državljani 

in institucijami EU. Člen 24 PDEU 

določa, da Evropski parlament in Svet 

sprejmeta postopke in pogoje za vložitev 

državljanske pobude v smislu člena 11 

Pogodbe o Evropski uniji. To sta storila s 

sprejetjem Uredbe [(EU) št. 211/2011 

Evropskega parlamenta in Sveta]14. 

Program bi moral podpirati financiranje 

tehnične in organizacijske podpore za 

izvajanje Uredbe [(EU) št. 211/2011], s 

čimer bi podpiral uresničevanje pravice 

državljanov do predlaganja in podpiranja 

evropskih državljanskih pobud ter 

spodbujanja drugih, da jih podprejo. 

_________________ _________________ 

14 Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o državljanski pobudi (UL L 65, 

11.3.2011, str. 1). 

14 Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o državljanski pobudi (UL L 65, 

11.3.2011, str. 1). 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Neodvisni organi za človekove 

pravice in organizacije civilne družbe 

imajo ključno vlogo pri spodbujanju in 

varstvu skupnih vrednot Unije iz člena 2 

PEU ter ozaveščanju o njih in pri 

prispevanju k učinkovitemu uveljavljanju 

pravic v skladu s pravom Unije, vključno z 

Listino EU o temeljnih pravicah. Kot je 

razvidno iz resolucije Evropskega 

parlamenta z dne 18. aprila 2018, je 

ustrezna finančna podpora ključnega 

pomena za razvoj spodbudnega in 

trajnostnega okolja za organizacije civilne 

družbe, da se okrepi njihova vloga in da 

lahko svoje naloge izvajajo neodvisno in 

učinkovito. Financiranje EU dopolnjuje 

prizadevanja na nacionalni ravni, zato bi 

moralo prispevati k podpiranju, 

opolnomočenju in izgradnji zmogljivosti 

neodvisnih organizacij civilne družbe, ki so 

dejavne pri spodbujanju človekovih pravic 

in katerih dejavnosti pomagajo pri 

strateškem uveljavljanju pravic v skladu s 

pravom EU in Listino EU o temeljnih 

pravicah, tudi prek dejavnosti zastopanja 

interesov in nadzora, ter k spodbujanju in 

zaščiti skupnih vrednot Unije na nacionalni 

ravni in ozaveščanju o tem. 

(18) Neodvisni organi za človekove 

pravice in organizacije civilne družbe 

imajo ključno vlogo pri spodbujanju in 

varstvu skupnih vrednot Unije iz člena 2 

PEU ter ozaveščanju o njih in pri 

prispevanju k učinkovitemu uveljavljanju 

pravic v skladu s pravom Unije, vključno z 

Listino EU o temeljnih pravicah. Kot je 

razvidno iz resolucije Evropskega 

parlamenta z dne 19. aprila 2018, je 

zadostna in ustrezna finančna podpora 

ključnega pomena za razvoj spodbudnega 

in trajnostnega okolja za organizacije 

civilne družbe, da se okrepi njihova vloga 

in da lahko svoje naloge izvajajo 

neodvisno in učinkovito. Financiranje EU 

dopolnjuje prizadevanja na nacionalni 

ravni, zato bi moralo tudi prek ustreznega 

temeljnega financiranja ter 

poenostavljenega obračunavanja stroškov, 

finančnih pravil in postopkov prispevati k 

podpiranju, opolnomočenju in izgradnji 

zmogljivosti neodvisnih organizacij civilne 

družbe, ki so dejavne pri spodbujanju 

človekovih pravic in katerih dejavnosti 

pomagajo pri strateškem uveljavljanju 

pravic v skladu s pravom EU in Listino EU 

o temeljnih pravicah, tudi prek dejavnosti 

zastopanja interesov in nadzora, ter k 

spodbujanju in zaščiti skupnih vrednot 

Unije na lokalni, regionalni in nacionalni 

ravni in ozaveščanju o tem. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Za zagotovitev učinkovite dodelitve 

sredstev iz splošnega proračuna Unije je 

treba zagotoviti evropsko dodano vrednost 

vseh ukrepov, ki se izvajajo, ter njihovo 

dopolnjevanje z ukrepi držav članic, 

medtem ko je treba stremeti k skladnosti, 

(21) Za zagotovitev učinkovite dodelitve 

sredstev iz splošnega proračuna Unije je 

treba zagotoviti evropsko dodano vrednost 

vseh ukrepov, ki se izvajajo, vključno s 

tistimi, ki so usmerjeni v spodbujanje in 

varovanje naših skupnih vrednot, kot so 
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dopolnjevanju in sinergijam s programi 

financiranja, ki podpirajo področja politike 

s tesnimi medsebojnimi vezmi, zlasti v 

okviru sklada za pravosodje, pravice in 

vrednote in s tem s programom za 

pravosodje, ter s programoma Ustvarjalna 

Evropa in Erasmus+, da bi uresničili 

potencial kulturnih povezav na področju 

kulture, medijev, umetnosti, izobraževanja 

in ustvarjalnosti. Treba je ustvariti sinergije 

z drugimi evropskimi programi 

financiranja, zlasti na področjih 

zaposlovanja, notranjega trga, podjetništva, 

mladine, zdravja, državljanstva, 

pravosodja, migracij, varnosti, raziskav, 

inovacij, tehnologije, industrije, kohezijske 

politike, turizma ter zunanjih odnosov, 

trgovine in razvoja. 

zapisane v členu 2 PEU, in njihovo 

dopolnjevanje z ukrepi držav članic , kadar 

so prisotni ukrepi na ravni držav članic. 

Stremeti je treba k skladnosti, 

dopolnjevanju in sinergijam s programi 

financiranja, ki podpirajo področja politike 

s tesnimi medsebojnimi vezmi, zlasti v 

okviru sklada za pravosodje, pravice in 

vrednote in s tem s programom za 

pravosodje, ter s programoma Ustvarjalna 

Evropa in Erasmus+, da bi uresničili 

potencial kulturnih povezav na področju 

kulture, medijev, umetnosti, izobraževanja 

in ustvarjalnosti. Ta sinergija bi tudi 

varovala in spodbujala pluralne in 

neodvisne svobodne medije, zagotavljala 

svobodo govora in preprečevala širjenje 

napačnih informacij. Treba je ustvariti 

sinergije z drugimi evropskimi programi 

financiranja, zlasti na področjih 

zaposlovanja, notranjega trga, podjetništva, 

mladine, zdravja, državljanstva, 

pravosodja, migracij, varnosti, raziskav, 

inovacij, tehnologije, industrije, kohezijske 

politike, turizma, zunanjih odnosov, 

trgovine, razvoja in varovanja podnebja 

ali okolja. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Za ta program se uporablja Uredba 

(EU, Euratom) [nova finančna uredba] (v 

nadaljnjem besedilu: finančna uredba). 

Določa pravila za izvrševanje proračuna 

Unije, kar vključuje pravila o nepovratnih 

sredstvih, nagradah, javnih naročilih, 

posrednem izvrševanju, finančnih 

instrumentih in proračunskih jamstvih. 

(23) Za ta program se uporablja Uredba 

(EU, Euratom) [nova finančna uredba] (v 

nadaljnjem besedilu: finančna uredba). 

Določa pravila za izvrševanje proračuna 

Unije, kar vključuje pravila o nepovratnih 

sredstvih, nagradah, javnih naročilih, 

posrednem izvrševanju, finančnih 

instrumentih in proračunskih jamstvih, in 

zahteva popolno preglednost, dobro 

finančno poslovodenje in preudarno rabo 

sredstev. Zlasti bi bilo treba udejanjiti 

pravila v zvezi z možnostjo, da se 

organizacije civilne družbe financirajo z 
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večletnimi nepovratnimi sredstvi za 

poslovanje in posredovanimi 

nepovratnimi sredstvi, in sicer kot del 

izvajanja tega programa. Ta pravila 

morajo ohraniti upravno breme za 

kandidate po možnosti čim manjše. Po 

možnosti bi bilo treba sprejeti tudi 

elektronske vloge. Kandidati in 

upravičenci za financiranje vsakega 

sklopa bi morali imeti dostop do 

nacionalne kontaktne točke, ki jim 

zagotavlja podporo na vseh stopnjah 

prijavnega postopka. Ustrezno bi bilo 

treba upoštevati hitre in prožne postopke 

dodeljevanja nepovratnih sredstev, kot je 

dvostopenjski postopek ocenjevanja, da bi 

zmanjšali stroške priprave predlogov, ki 

niso uspešni, ter izboljšali učinkovitost 

programa. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 29 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) V skladu z odstavkoma 22 in 23 

Medinstitucionalnega sporazuma z dne 

13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 

je treba ta program oceniti na podlagi 

informacij, zbranih v skladu s posebnimi 

zahtevami glede spremljanja, pri tem pa se 

izogibati pretiranemu urejanju in nalaganju 

upravnih bremen, zlasti državam članicam. 

Te zahteve lahko po potrebi vključujejo 

merljive kazalnike, ki so podlaga za 

ocenjevanje učinkov programa na terenu. 

(29) V skladu z odstavkoma 22 in 23 

Medinstitucionalnega sporazuma z dne 

13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 

je treba ta program oceniti na podlagi 

informacij, zbranih v skladu s posebnimi 

zahtevami glede spremljanja, pri tem pa se 

izogibati pretiranemu urejanju in nalaganju 

upravnih bremen, zlasti državam članicam. 

V tem okviru bi se lahko primeri prosilcev 

in upravičencev, ki morda nimajo 

ustreznih sredstev in osebja za 

izpolnjevanje zahtev glede spremljanja in 

poročanja, razumeli kot organizacije 

civilne družbe, lokalni javni organi, 

socialni partnerji itd.Te zahteve lahko po 

potrebi vključujejo merljive kazalnike, ki 

so osnova za ocenjevanje učinkov 

programa na terenu. 
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Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 2 Člen 2 

Cilji programa Cilji programa 

1. Splošni cilj programa je zaščititi ter 

spodbujati pravice in vrednote, kakor so 

zapisane v Pogodbah EU, tudi s 

podpiranjem organizacij civilne družbe, da 

se ohranijo odprte, demokratične in 

vključujoče družbe. 

1. Splošni cilj programa je zaščititi ter 

spodbujati pravice in vrednote, kakor so 

zapisane v Pogodbah EU, tudi 

demokracijo, pravno državo in temeljne 

pravice iz člena 2 PEU, zlasti s 

podpiranjem in krepitvijo zmogljivosti 

organizacij civilne družbe na lokalni, 

regionalni, nacionalni in mednarodni 

ravni, da se ohranijo odprte, demokratične, 

enakovredne in vključujoče družbe, ki 

temeljijo na pravicah. 

2. V okviru splošnega cilja iz 

odstavka 1 ima program naslednje 

specifične cilje, ki ustrezajo sklopom 

programa: 

2. V okviru splošnega cilja iz 

odstavka 1 ima program naslednje 

specifične cilje, ki ustrezajo sklopom 

programa: 

(a) spodbujanje enakosti in pravic 

(sklop enakost in pravice), 

(a) spodbujanje enakosti in pravic 

(sklop enakost in pravice), 

(b) spodbujanje delovanja in udeležbe 

državljanov v demokratičnem življenju 

Unije (sklop delovanje in udeležba 

državljanov), 

(b) spodbujanje delovanja in udeležbe 

državljanov v demokratičnem življenju 

Unije (sklop Evropa za državljane), 

(c) boj proti nasilju (sklop Daphne). (c) boj proti vsem oblikam nasilja 

(sklop Daphne). 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 3 Člen 3 

Sklop enakost in pravice  Sklop enakost in pravice  

V okviru specifičnega cilja iz točke (a) V okviru splošnega cilja iz člena 2(1) in v 
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člena 2(2) se program osredotoča na: okviru specifičnega cilja iz točke (a) 

člena 2(2) se program osredotoča na: 

(a) preprečevanje neenakosti in 

diskriminacije na podlagi spola, rase ali 

narodnosti, vere ali prepričanja, 

invalidnosti, starosti ali spolne 

usmerjenosti in boj proti njim ter 

podpiranje celovitih politik za spodbujanje 

enakosti spolov in boja proti diskriminaciji 

ter vključevanja teh vprašanj, pa tudi 

podpiranje politik za boj proti rasizmu in 

vsem oblikam nestrpnosti; 

(a) preprečevanje neenakosti in 

diskriminacije na podlagi spola, rase, 

socialnega, kulturnega ali etničnega 

porekla, veroizpovedi ali prepričanja, 

invalidnosti, starosti, jezika ali spolne 

usmerjenosti in boj proti njim ter 

podpiranje celovitih politik za spodbujanje 

enakosti spolov in boja proti diskriminaciji 

ter vključevanja teh vprašanj, pa tudi 

podpiranje politik za boj proti rasizmu in 

vsem oblikam nestrpnosti, ob hkratnem 

spoštovanju ustavnih določb držav članic; 

(b) zaščito in spodbujanje pravic otrok, 

pravic invalidov, pravic iz državljanstva 

Unije ter pravice do varstva osebnih 

podatkov. 

(b) zaščito in spodbujanje pravic otrok, 

pravic invalidov, pravic iz državljanstva 

Unije ter pravice do varstva osebnih 

podatkov. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 4 Člen 4 

Sklop delovanje in udeležba državljanov Sklop Evropa za državljane 

V okviru specifičnega cilja iz točke (b) 

člena 2(2) se program osredotoča na: 

V okviru splošnega cilja iz člena 2(1) in v 

okviru specifičnega cilja iz točke (b) 

člena 2(2) se program osredotoča na: 

(a) izboljšanje razumevanja Unije, 

njene zgodovine, kulturne dediščine in 

raznolikosti pri državljanih; 

(a) izboljšanje razumevanja Unije, 

njene zgodovine, kulturne dediščine in 

raznolikosti pri državljanih; 

(b) spodbujanje izmenjave in 

sodelovanja med državljani različnih 

držav; spodbujanje državljanske in 

demokratične udeležbe državljanov, ki 

državljanom in predstavniškim združenjem 

omogoča izražanje in javno izmenjavo 

mnenj glede vseh področij delovanja 

Unije; 

(b) spodbujanje izmenjave in 

sodelovanja med državljani različnih 

držav; spodbujanje državljanske in 

demokratične udeležbe z omogočanjem 

državljanom in predstavniškim 

združenjem, da izražajo in javno 

izmenjujejo mnenja glede vseh področij 

delovanja Unije, da se poveča 

razumevanje pluralne in participativne 

demokracije, pravne države in temeljnih 

pravic; 
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Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 5 Člen 5 

Sklop Daphne Sklop Daphne 

V okviru specifičnega cilja iz točke (c) 

člena 2(2) se program osredotoča na: 

V okviru splošnega cilja iz člena 2(1) in v 

okviru specifičnega cilja iz točke (c) 

člena 2(2) se program osredotoča na: 

(a) preprečevanje vseh oblik nasilja 

nad otroki, mladimi in ženskami ter nasilja 

nad drugimi ogroženimi skupinami in boj 

proti tovrstnemu nasilju; 

(a) preprečevanje, tudi z 

izobraževalnimi ukrepi, vseh oblik nasilja 

nad otroki, mladimi in ženskami ter nasilja 

nad drugimi ogroženimi skupinami in boj 

proti tovrstnemu nasilju; 

(b) podporo in zaščito za žrtve 

tovrstnega nasilja. 

(b) podporo in zaščito za žrtve 

tovrstnega nasilja in zagotavljanjem enake 

zaščite na ravni celotne EU, vključno z 

omogočanjem dostopa do pravnega 

varstva, dostopa do storitev za podporo 

žrtvam in dostopa do varne prijave policiji 

za vse žrtve nasilja. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. S programom se lahko zagotovi 

financiranje v kateri koli obliki iz finančne 

uredbe. 

2. S programom se lahko zagotovi 

financiranje z nepovratnimi sredstvi za 

ukrepe in večletnimi nepovratnimi 

sredstvi za poslovanje v kateri koli obliki 

iz finančne uredbe, vključno z uporabo 

pavšalnih zneskov, stroškov na enoto, 

pavšalnih stopenj in posredovanih 

nepovratnih sredstev. 
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Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 9 Člen 9 

Vrsta ukrepov Vrsta ukrepov 

Financiranje v skladu s to uredbo lahko 

prejmejo ukrepi, ki prispevajo k doseganju 

specifičnega cilja iz člena 2. Do 

financiranja so upravičene zlasti 

dejavnosti, navedene v Prilogi I. 

Financiranje v skladu s to uredbo lahko 

prejmejo ukrepi, ki prispevajo k doseganju 

splošnega cilja iz člena 2(1) ali doseganju 

katerega koli od specifičnih ciljev iz 

člena 2(2). Do financiranja so upravičene 

zlasti dejavnosti, navedene v Prilogi I. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 9 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 9a 

 Dejavnosti, upravičene do financiranja 

 Splošni in specifični cilji programa iz 

člena 2 se izvajajo zlasti, vendar ne 

izključno, s podporo naslednjim 

dejavnostim, ki jih izvaja eden ali več 

upravičenih subjektov: 

 (a) ozaveščanju, javnemu izobraževanju, 

spodbujanju in razširjanju informacij z 

namenom izboljšanja poznavanja politik, 

načel in pravic na področjih, ki jih zajema 

program; 

 (b) vzajemnemu učenju z izmenjavo 

dobrih praks med deležniki z namenom 

izboljšanja poznavanja in vzajemnega 

razumevanja državljanske in 

demokratične udeležbe;  

 (c) analitičnemu spremljanju, poročanju 

in dejavnostim zagovorništva z namenom 

izboljšanja razumevanja razmer v državah 

članicah in na ravni Unije na področjih, 

ki jih zajema program, ter za izboljšanje 
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prenosa in izvajanja prava, politik in 

skupnih vrednot Unije v državah 

članicah, pri čemer te dejavnosti 

vključujejo na primer zbiranje podatkov 

in statistik; razvijanju skupnih 

metodologij in po potrebi kazalnikov ali 

referenčnih meril; študijam, raziskavam, 

analizam in anketam; ocenjevanju; oceni 

učinka; pripravi in objavi navodil, poročil 

in izobraževalnega gradiva; 

 (d) usposabljanju ustreznih deležnikov z 

namenom, da se izboljša njihovo 

poznavanje politik in pravic na področjih, 

ki jih pokrivajo, ter okrepi zmožnost 

ustreznih deležnikov, da se zavzemajo za 

politike in pravice na področjih, ki jih 

pokrivajo; 

 (e) spodbujanju ozaveščenosti javnosti ter 

razumevanja tveganj, pravil, zaščitnih 

ukrepov in pravic v zvezi z varstvom 

osebnih podatkov, zasebnosti in digitalne 

varnosti ter odpravljanje lažnih novic in 

ciljno usmerjenih napačnih informacij z 

ozaveščanjem, usposabljanji, študijami in 

dejavnostmi spremljanja; 

 (f) združevanju Evropejcev različnih 

narodnosti in kultur z omogočanjem 

njihovega sodelovanja pri dejavnostih in 

projektih partnerstva med mesti; 

 (g) spodbujanju in olajševanju aktivne in 

vključujoče udeležbe pri izgradnji bolj 

demokratične Unije ter ozaveščanju o 

pravicah in vrednotah ter njihovemu 

spodbujanju in varovanju s podporo 

organizacijam civilne družbe; 

 (h) financiranju tehnične in 

organizacijske podpore za izvajanje 

Uredbe [(EU) št. 211/2011], s čimer se 

podpira uresničevanje pravice državljanov 

do predlaganja in podpiranja evropske 

državljanske pobude; 

 (i) podpiranju organizacij civilne družbe, 

dejavne na področjih, ki jih na vseh 

ravneh zajema program, ter razvoju 

zmogljivosti evropskih mrež in organizacij 

civilne družbe, da bi prispevale k razvoju, 
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ozaveščanju in spremljanju izvajanja 

prava, političnih ciljev, vrednot in strategij 

Unije; 

 (j) izboljšanju poznavanja programa ter 

širjenja in prenosljivosti njegovih 

rezultatov ter spodbujanju vzpostavljanja 

stikov z državljani in civilno družbo, 

vključno z vzpostavitvijo in podpiranjem 

neodvisnih centrov programa; 

 (k) krepitvi zmogljivosti in neodvisnosti 

zagovornikov človekovih pravic in 

organizacij civilne družbe, ki spremljajo 

razmere na področju pravne države in 

podpirajo ukrepe na lokalni, regionalni, 

nacionalni in mednarodni ravni;  

 (l) podpiranju obrambe žvižgačev, 

vključno s pobudami in ukrepi za 

vzpostavitev varnih poti za poročanje 

znotraj organizacij ter javnim organom ali 

drugim ustreznim organom, pa tudi 

ukrepi za zaščito žvižgačev pred 

odpuščanjem, razporeditvijo na nižje 

delovno mesto ali drugimi oblikami 

povračilnih ukrepov, tudi z obveščanjem 

in usposabljanjem ustreznih javnih 

organov in deležnikov; 

 (m) podpiranju pobud in ukrepov za 

spodbujanje in zaščito svobode in 

pluralnosti medijev ter za krepitev 

zmogljivosti za nove izzive, kot so novi 

mediji in boj proti sovražnemu govoru; 

 (n) podpiranju in krepitvi zmogljivosti 

organizacij civilne družbe, ki so dejavne 

na področju spodbujanja in spremljanja 

integritete in korupcije, preglednosti in 

odgovornosti javnih organov; 

 (o) podpiranju organizacij civilne družbe, 

ki so dejavne na področju varstva in 

spodbujanja temeljnih pravic, vključno s 

podporo ukrepom za ozaveščanje o 

temeljnih pravicah in prispevanje k 

izobraževanju o človekovih pravicah. 
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Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisijo za ocenjevanje lahko 

sestavljajo zunanji strokovnjaki. 

2. Komisijo za ocenjevanje lahko 

sestavljajo zunanji strokovnjaki. Pri sestavi 

komisije za ocenjevanje se zagotovi 

uravnotežena zastopanost spolov.  

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 14 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 14 Člen 14 

Spremljanje in poročanje Spremljanje in poročanje 

1. Kazalniki za poročanje o napredku 

programa pri doseganju specifičnih ciljev 

iz člena 2 so določeni v Prilogi II. 

1. Kazalniki za poročanje o napredku 

programa pri doseganju specifičnih ciljev 

iz člena 2 so določeni v Prilogi II. Podatki, 

zbrani za spremljanje in poročanje, so po 

potrebi razdeljeni glede na spol, starost, 

izobrazbo in druge pomembne dejavnike. 

2. Za zagotovitev učinkovite ocene 

napredka programa glede doseganja 

njegovih ciljev se na Komisijo prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 16, da oblikuje 

določbe za okvir spremljanja in 

ocenjevanja, vključno s spremembami 

Priloge II, z namenom pregleda in 

dopolnitve kazalnikov, kjer je to potrebno. 

2. Za zagotovitev učinkovite ocene 

napredka programa glede doseganja 

njegovih ciljev se na Komisijo prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 16, da oblikuje 

določbe za okvir spremljanja in 

ocenjevanja, vključno s spremembami 

Priloge II, z namenom pregleda in 

dopolnitve kazalnikov, kjer je to potrebno. 

3. Sistem za poročanje o smotrnosti 

zagotavlja, da se podatki za spremljanje 

izvajanja in rezultatov programa zbirajo 

uspešno, učinkovito in pravočasno. V ta 

namen se prejemnikom finančnih sredstev 

Unije in državam članicam naložijo 

sorazmerne zahteve glede poročanja. 

3. Sistem za poročanje o smotrnosti 

zagotavlja, da se podatki za spremljanje 

izvajanja in rezultatov programa zbirajo 

uspešno, učinkovito in pravočasno. V ta 

namen se prejemnikom finančnih sredstev 

Unije in državam članicam naložijo 

sorazmerne zahteve glede poročanja. 

Komisija da na voljo uporabnikom 

prijazne oblike ter zagotovi usmeritve in 

podporo, zlasti za prosilce in upravičence, 

ki morda nimajo ustreznih sredstev in 
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osebja za izpolnjevanje zahtev glede 

poročanja. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija zaključke teh ocen skupaj 

s svojimi pripombami predloži 

Evropskemu parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij. 

4. Komisija zaključke teh ocen skupaj 

s svojimi pripombami predloži 

Evropskemu parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij. Komisija oceno da 

na voljo javnosti in poskrbi, da je 

enostavno dostopna, tako da jo objavi na 

svojem spletnem mestu. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija se pred sprejetjem 

delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z 

načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši 

pripravi zakonodaje. 

4. Komisija se pred sprejetjem 

delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, 

ki jih imenujejo države članice, v skladu z 

načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši 

pripravi zakonodaje. Komisija zagotovi 

tudi zgodnje sodelovanje in izmenjavo 

mnenj z Evropskim parlamentom in 

Svetom, in sicer z izmenjavo s Svetom 

vseh dokumentov, hkrati s strokovnjaki iz 

držav članic, tudi osnutkov delegiranih 

aktov, ter z zagotavljanjem sistematičnega 

dostopa strokovnjakov Evropskega 

parlamenta in Sveta do sestankov 

strokovnih skupin Komisije. Evropski 

parlament in Svet v ta namen prejmeta 

seznam vseh sestankov strokovnjakov, 

načrtovanih v naslednjih mesecih, in 

vabila nanje. 
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Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Komisija takoj po sprejetju 

delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet. 

5. Komisija takoj po sprejetju 

delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet, ne 

glede na možnost, da državljani EU in 

drugi deležniki v štiritedenskem obdobju 

izrazijo svoje mnenje o osnutku besedila 

delegiranega akta. V zvezi z osnutkom 

besedila se lahko opravi posvetovanje z 

Evropskim ekonomsko-socialnim 

odborom in Odborom regij. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 18 Člen 18 

Informiranje, komuniciranje in oglaševanje Informiranje, komuniciranje in oglaševanje 

1. Prejemniki finančnih sredstev Unije 

potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost 

financiranja Unije (zlasti pri promoviranju 

ukrepov in njihovih rezultatov) z 

zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in 

sorazmernih ciljno usmerjenih informacij 

različnemu občinstvu, vključno z mediji in 

javnostjo. 

1. Prejemniki finančnih sredstev Unije 

potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost 

financiranja Unije (zlasti pri promoviranju 

ukrepov in njihovih rezultatov) z 

zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in 

sorazmernih ciljno usmerjenih informacij 

različnemu občinstvu, vključno z mediji in 

javnostjo. 

2. Komisija izvaja ukrepe 

informiranja in komuniciranja v zvezi s 

programom ter njegovimi ukrepi in 

rezultati. Finančna sredstva, dodeljena 

programu, prispevajo tudi k 

institucionalnemu komuniciranju o 

političnih prednostnih nalogah Unije, 

kolikor so povezane s cilji iz člena 2. 

2. Komisija izvaja ukrepe 

informiranja in komuniciranja v zvezi s 

programom ter njegovimi ukrepi in 

rezultati na lokalni, regionalni, nacionalni 

in Evropski ravni. Finančna sredstva, 

dodeljena programu, prispevajo tudi k 

institucionalnemu komuniciranju o 

političnih prednostnih nalogah Unije, 

kolikor so povezane s cilji iz člena 2. 

 2a. Vsaka država članica vzpostavi 

neodvisno nacionalno kontaktno točko, ki 

deležnikom in upravičencem programa 
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zagotavlja navodila, praktične informacije 

in pomoč v zvezi z vsemi vidiki programa 

in postopki njegove uporabe. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Priloga I 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Priloga I Priloga I 

Dejavnosti v okviru programa Dejavnosti v okviru programa 

Specifični cilji programa, navedeni v členu 

2(2), se bodo uresničevali zlasti s podporo 

naslednjim dejavnostim: 

Splošni cilji iz točke 2(1) in specifični cilji 

programa iz člena 2(2) se bodo 

uresničevali zlasti s podporo naslednjim 

dejavnostim: 

(a) ozaveščanju ter razširjanju 

informacij z namenom izboljšanja 

poznavanja politik in pravic na področjih, 

ki jih zajema program; 

(a) ozaveščanju, izobraževanju 

javnosti ter razširjanju informacij z 

namenom izboljšanja poznavanja politik in 

pravic na področjih, ki jih zajema program; 

(b) vzajemnemu učenju z izmenjavo 

dobrih praks med zainteresiranimi stranmi 

z namenom izboljšanja poznavanja in 

vzajemnega razumevanja državljanske in 

demokratične udeležbe; 

(b) vzajemnemu učenju z izmenjavo 

dobrih praks med zainteresiranimi stranmi 

z namenom izboljšanja poznavanja in 

vzajemnega razumevanja državljanske in 

demokratične udeležbe; 

(c) analitičnim dejavnostim in 

dejavnostim spremljanja1 z namenom 

boljšega razumevanja stanja v državah 

članicah in na ravni EU na področjih, ki jih 

zajema program, ter izboljšanja izvajanja 

zakonodaje in politik EU; 

(c) analitičnim dejavnostim in 

dejavnostim spremljanja, poročanja in 

zagovorništva1 z namenom boljšega 

razumevanja stanja v državah članicah in 

na ravni EU na področjih, ki jih zajema 

program, ter izboljšanja izvajanja 

zakonodaje in politik EU; 

(d) usposabljanju zadevnih 

zainteresiranih strani z namenom 

izboljšanja njihovega poznavanja politik 

in pravic na zajetih področjih; 

(d) usposabljanju ustreznih deležnikov 

z namenom, da se izboljša njihovo 

poznavanje politik in pravic na področjih, 

ki jih pokrivajo, ter okrepi njihova 

zmožnost, da se zagovarjajo te politike in 

pravice; 

(e) razvijanju in vzdrževanju orodij 

informacijske in komunikacijske 

tehnologije (IKT); 

(e) razvijanju in vzdrževanju orodij 

informacijske in komunikacijske 

tehnologije (IKT); 

 (ea) spodbujanju ozaveščenosti javnosti 

ter razumevanja tveganj, pravil, zaščitnih 
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ukrepov in pravic v zvezi z varstvom 

osebnih podatkov, zasebnosti in digitalne 

varnosti ter odpravljanju lažnih novic in 

ciljno usmerjenih napačnih informacij z 

ozaveščanjem, usposabljanji, študijami in 

dejavnostmi spremljanja; 

(f) krepitvi ozaveščenosti državljanov 

glede evropske kulture, zgodovine in 

spominjanja ter njihovega občutka 

pripadnosti Uniji; 

(f) krepitvi ozaveščenosti državljanov 

glede evropske kulture, zgodovine in 

spominjanja ter njihovega občutka 

pripadnosti Uniji; 

(g) združevanju Evropejcev različnih 

narodnosti in kultur z omogočanjem 

njihovega sodelovanja pri dejavnostih 

partnerstva med mesti; 

(g) združevanju Evropejcev različnih 

narodnosti in kultur z omogočanjem 

njihovega sodelovanja pri dejavnostih 

partnerstva med mesti; 

(h) spodbujanju in olajševanju aktivne 

udeležbe pri izgradnji bolj demokratične 

Unije ter ozaveščanju o pravicah in 

vrednotah s podporo organizacijam civilne 

družbe; 

(h) spodbujanju in olajševanju dejavne 

in vključujoče udeležbe pri izgradnji bolj 

demokratične Unije ter ozaveščanju o 

pravicah in vrednotah s podporo 

organizacijam civilne družbe, vključno s 

tistimi na lokalni, regionalni, nacionalni 

in mednarodni ravni, ki spremljajo 

razmere na področju pravne države in 

spoštovanja temeljnih pravic v državi 

članici; 

 (ha) novemu ozaveščanju državljanov z 

informacijskimi kampanjami o njihovih 

pravicah in dolžnostih, ki izhajajo iz 

državljanstva Unije, kot je pravica, da 

potujejo, delajo, študirajo in živijo v drugi 

državi članici; 

 (hb) novemu specializiranemu 

usposabljanju zaposlenih v javnem 

sektorju države članice na področju pravic 

in obveznosti državljanov drugih držav 

članic, ki živijo, delajo, študirajo ali 

potujejo v prvi državi članici, ter 

usposabljanju v zvezi z ukrepi za 

zagotavljanje spoštovanja teh pravic; 

(i) financiranju tehnične in 

organizacijske podpore za izvajanje 

Uredbe [(EU) št. 211/2011], s čimer se 

podpira uresničevanje pravice državljanov 

do predlaganja in podpiranja evropske 

državljanske pobude; 

(i) financiranju tehnične in 

organizacijske podpore za izvajanje 

Uredbe [(EU) št. 211/2011], s čimer se 

podpira uresničevanje pravice državljanov 

do predlaganja in podpiranja evropske 

državljanske pobude; 

(j) razvijanju zmogljivosti evropskih 

mrež z namenom spodbujanja in 

(j) razvijanju zmogljivosti 

vseevropskih omrežij za spodbujanje in 
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nadaljnjega razvoja prava, ciljev politik in 

strategij Unije ter podpiranja organizacij 

civilne družbe, ki se udejstvujejo na 

področjih, zajetih s programom; 

nadaljnji razvoj prava Unije ter ciljev 

njenih politik in strategij; 

(k) izboljšanju znanja o programu ter 

širjenja in prenosljivosti njegovih 

rezultatov ter spodbujanju vzpostavljanja 

stikov z državljani, vključno z 

vzpostavitvijo in podpiranjem mreže 

centrov/nacionalnih kontaktnih točk 

programa. 

(k) izboljšanju znanja o programu ter 

širjenja in prenosljivosti njegovih 

rezultatov ter spodbujanju vzpostavljanja 

stikov z državljani, vključno z 

vzpostavitvijo in podpiranjem mreže 

centrov/nacionalnih kontaktnih točk 

programa; 

 (ka) krepitvi zmogljivosti in 

neodvisnosti organizacij civilne družbe in 

zagovornikov človekovih pravic na 

lokalni, regionalni, nacionalni in 

mednarodni ravni, ki spremljajo razmere 

na področju pravne države in spoštovanja 

temeljnih pravic v državi članici; 

 (kb) uvedbi nove zaščite žvižgačev, 

vključno z vzpostavitvijo varnih kanalov 

za prijavo v organizaciji in pri javnih 

organih ali ustreznih drugih telesih; 

 (kc) novemu spodbujanju in 

podpiranju svobode in pluralnosti medijev 

ter krepitvi zmogljivosti za nove izzive, kot 

so novi mediji in boj proti sovražnemu 

govoru; 

 (kd) izgradnji zmogljivosti javnih 

organov za izboljšanje njihove 

preglednosti in odgovornosti ob hkratni 

krepitvi organizacij civilne družbe, ki so 

dejavne na področju spodbujanja in 

spremljanja preglednosti in odgovornosti 

teh javnih organov; 

_________________ _________________ 

1 Te dejavnosti vključujejo na primer 

zbiranje podatkov in statistik; razvijanje 

skupnih metodologij in po potrebi 

kazalnikov ali referenčnih meril; študije, 

raziskave, analize in ankete; ocenjevanja; 

ocene učinka ter pripravo in objavo 

navodil, poročil in izobraževalnega 

gradiva. 

1 Te dejavnosti vključujejo na primer 

zbiranje podatkov in statistik; razvijanje 

skupnih metodologij in po potrebi 

kazalnikov ali referenčnih meril; študije, 

raziskave, analize in ankete; ocenjevanja; 

ocene učinka ter pripravo in objavo 

navodil, poročil in izobraževalnega 

gradiva. 
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