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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Utilizarea acestui instrument ar 
trebui monitorizată îndeaproape și ar 
trebui să se prezinte periodic situații 
actualizate Parlamentului European 
privind activitățile finanțate în 
conformitate cu dispozițiile acestuia. Ar 
trebui remarcat faptul că durata acestui 
instrument se limitează strict la sfârșitul 
perioadei aferente cadrului financiar 
multianual actual, iar Comisia ar trebui 
să realizeze o evaluare interdisciplinară 
cuprinzătoare a acțiunilor finanțate în 
conformitate cu dispozițiile privind 
consolidarea capacităților ca sprijin 
pentru securitate și dezvoltare („CBSD”) 
prevăzute de prezentului regulament și cu 
instrumentele relevante utilizate de statele 
membre pentru finanțarea CBSD. Această 
evaluare ar trebui să examineze coerența 
acțiunilor CBSD finanțate de Uniune și 
de statele membre ale acesteia cu 
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Strategia globală a UE și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale ONU. Orice viitor 
instrument creat pentru a aborda legătura 
dintre securitate și dezvoltare ar trebui să 
se bazeze pe concluziile acestei evaluări, 
să fie lansat numai după o amplă 
consultare publică, la care să participe 
mai multe părți interesate, și să faciliteze 
cooperarea civilă dintre Uniune, 
structurile interguvernamentale sau 
publice de la nivel local și regional și 
ONG-uri, pentru a veni în sprijinul țărilor 
terțe.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Asistența care intră sub incidența 
articolului 3a se finanțează prin 
redistribuirea în cadrul rubricii IV a 
bugetului general al Uniunii pentru 
cadrul financiar multianual 2014-2020, 
fără a se mobiliza resurse suplimentare. 
Această realocare exclude utilizarea 
creditelor alocate pentru măsuri prevăzute 
de Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a.
__________________
1a Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 de instituire a unui 
instrument de finanțare a cooperării 
pentru dezvoltare în perioada 2014-2020.


