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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog uredbe o ustanovitvi Evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta (ENPI) 
izhaja iz novo oblikovane evropske sosedske politike (ENP), katere cilj je razvoj tesnejših 
odnosov z državami, ki mejijo na Evropsko unijo ali so blizu istega morskega bazena. Gre za
okvirno uredbo, ki zagotavlja finančne instrumente za izvajanje omenjene politike, v skladu z 
obstoječimi in prihodnjimi akcijskimi načrti, ki so prilagojeni njihovim interesom in 
zmogljivostim, po dogovoru z vsako državo.

Namen predloga je ustvariti učinkovit instrument, ki temelji na ideji, da bodo dobri odnosi, 
demokratično vedenje, v skladu s tradicionalnimi vrednotami Unije, kot so spoštovanje 
demokracije in človekovih pravic, spodbujanje miru, svobode, evropskega socialnega modela 
in trajnostnega razvoja, spodbujali povezovanje in razvoj v državah, ki so vključene v ENPI. 
Posebna uporaba bi veljala za Izrael in Palestinsko upravo (PA): Izrael je ENPI že podpisal, 
pogajanja s PA potekajo. EU bi potem lahko na osnovi partnerstva z obema državama 
pripomogla k reševanju spora.

Finančna prizadevanja, določena na 14.929 milijonov EUR za obdobje 2007–2013, niso 
ustrezna: ker bi moralo biti učinkovito sodelovanje partnerskih držav agencij EU, vključno s 
sodelovanjem znanstvenikov, tehnikov in menedžerjev iz sosednjih držav pri programih 
usposabljanja in skupnih projektih, bolj poudarjeno in zato zahteva tehtnejše dodeljevanje 
skladov. V zvezi s tem želi vaš poročevalec izrecno omeniti Evropsko agencijo za okolje 
(EEA), Evropsko agencijo za ocenjevanje medicinskih izdelkov (EMEA), Evropsko agencijo 
za varno hrano(EFSA), Evropsko agencijo za pomorsko varnost (EMSA) in Evropski center 
za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDPC). 

Druga področja skupnega interesa za dodeljevanje sredstev so lahko naprave za prostorsko 
kartiranje in spremljanje okolja (še zlasti iz vesolja).

V zvezi z proračunskimi postavkami, ki so navedene v zakonodajnem finančnem poročilu 
Komisije, vlada globoka zaskrbljenost. Vsekakor finančna dodelitev sredstev, namenjenih za 
evropsko sosedsko politiko, ne sme povzročiti zmanjšanja sredstev za države (ne sosednje) v 
razvoju v Aziji, Latinski Ameriki ali Afriki.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 2, odstavek 2, točka (t)

(t) podpiranje udeležbe partnerskih držav pri
programih in agencijah Skupnosti

(t) podpiranje udeležbe partnerskih držav pri 
programih, agencijah Skupnosti, programih 
usposabljanja in v prihodnjemu 
Evropskemu raziskovalnemu svetu ter pri 
tehnoloških izhodiščih;

Obrazložitev

Pomembno je vlagati v usposabljanje ustreznih uradnikov in menedžerjev iz partnerskih 
držav, zato da bi bilo sodelovanje v programih bolj učinkovito. Sodelovanje v Evropskem 
raziskovalnem svetu in dejavnostih tehnoloških izhodišč bo spodbujalo boljše razumevanje in 
delitev evropskega „modela“.

Predlog spremembe 2
Člen 15, odstavek 2, točka (ia) (novo)

(ia) za financiranje stroškov za naprave za 
prostorsko kartiranje in spremljanje okolja, 
vključno iz vesolja;

Obrazložitev

Pomembno je partnerskim državam dati priložnost, da sodelujejo v omrežjih za spremljanje, 
ki jih je ustvarila EU.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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