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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Využívání tohoto nástroje by mělo 
být pečlivě sledováno a Evropský 
parlament by měl pravidelně dostávat 
aktuální informace o činnostech 
financovaných na základě ustanovení 
tohoto nástroje. Mělo by být zohledněno, 
že doba trvání tohoto nástroje je striktně 
omezena koncem stávajícího víceletého 
finančního rámce, načež by Komise měla 
provést úplné meziodvětvové hodnocení 
činností financovaných v souladu 
s ustanoveními iniciativy CBSD 
(„budování kapacit na podporu 
bezpečnosti a rozvoje“) zřízené podle 
tohoto nařízení a všech příslušných 
nástrojů, které členské státy k financování 
iniciativy CBSD využily. Toto hodnocení 
by mělo posoudit soulad činností iniciativy 
CBSD financovaných Unií a jejími 
členskými státy s globální strategií EU a 
cíli udržitelného rozvoje OSN. Všechny 
budoucí nástroje vytvořené s cílem řešit 
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provázané otázky bezpečnosti a rozvoje by 
měly vycházet ze závěrů tohoto hodnocení, 
měly by být prováděny pouze po rozsáhlé 
veřejné mnohostranné konzultaci a měly 
by usnadnit civilní spolupráci v rámci 
Unie, místního a regionálního veřejného 
nebo mezivládního sektoru, jakož i 
nevládních organizací, s cílem poskytnout 
podporu třetím zemím.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Pomoc poskytovaná podle článku 3a je 
financována přerozdělením prostředků 
v  rámci okruhu IV souhrnného rozpočtu 
Unie v rámci víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020, aniž by byly 
uvolněny další zdroje. Takové 
přerozdělení by mělo zamezit využívání 
prostředků vyčleněných na opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 232/20141a.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 
2014, kterým se zřizuje finanční nástroj 
pro rozvojovou spolupráci na období 
2014–2020.


