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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Uporabo tega instrumenta je treba 
natančno spremljati, Evropskemu 
parlamentu pa redno posredovati 
najnovejše informacije o dejavnostih, ki 
se financirajo v okviru teh določb. 
Omeniti velja, da je veljavnost tega 
instrumenta strogo omejena z iztekom 
sedanjega večletnega finančnega okvira, 
zatem pa Komisija opravi celovito 
interdisciplinarno oceno ukrepov, 
financiranih v skladu z določbami o 
krepitvi zmogljivosti v podporo varnosti in 
razvoju, uvedenimi s to uredbo, ter 
ustreznih instrumentov, s katerimi države 
članice financirajo krepitev zmogljivosti v 
podporo varnosti in razvoju. V sklopu 
ocene se preveri, ali so ukrepi krepitve 
zmogljivosti v podporo varnosti in razvoju, 
ki jih financirajo Unija in države članice, 
skladni z globalno strategijo EU in cilji 
trajnostnega razvoja OZN. Vsi prihodnji 
instrumenti, oblikovani za obravnavo 
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povezave med varnostjo in razvojem, bi 
morali temeljiti na zaključkih te ocene, 
biti sprejeti šele po obsežnem javnem 
posvetovanju z več deležniki ter 
poenostavljati civilno sodelovanje med 
Unijo, lokalnim in regionalnim vladnim 
ali medvladnim sektorjem ter nevladnimi 
organizacijami, da bi zagotovili podporo 
tretjim državam.
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Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Pomoč iz člena 3a se financira s 
prerazporeditvijo sredstev v razdelku IV 
splošnega proračuna Unije v sklopu 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2014–2020 brez uporabe dodatnih virov. 
Prerazporeditev izključuje uporabo 
sredstev, dodeljenih ukrepom v okviru 
Uredbe (EU) št. 233/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta1a.
__________________
1a Uredba (EU) št. 233/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 
o vzpostavitvi instrumenta za financiranje 
razvojnega sodelovanja za obdobje 2014–
2020.


