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Предложение за регламент (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Използването на този 
инструмент следва да бъде 
наблюдавано отблизо и на 
Европейския парламент следва да се 
предоставя редовно актуализирана 
информация относно дейностите, 
финансирани съгласно неговите 
разпоредби. Следва да се отбележи, че 
продължителността на този 
инструмент е строго ограничена до 
края на текущата многогодишна 
финансова рамка, при което 
Комисията следва да извърши 
цялостна интердисциплинарна 
оценка на действията, финансирани в 
съответствие с разпоредбите 
относно изграждането на капацитет 
в подкрепа на сигурността и 
развитието, установени с настоящия 
регламент, и на съответните 
инструменти, използвани от 
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държавите членки за финансиране на 
изграждането на капацитет в 
подкрепа на сигурността и 
развитието. Тази оценка следва да 
оцени съгласуваността на 
действията за изграждане на 
капацитет в подкрепа на 
сигурността и развитието, 
финансирани от Съюза и неговите 
държави членки, с Глобалната 
стратегия на Европейския съюз и с 
целите на ООН за устойчиво 
развитие. Всички бъдещи 
инструменти, създадени с цел 
разглеждане на връзката между 
сигурността и развитието, следва да 
се основават на заключенията на 
тази оценка, следва да бъдат 
осъществявани единствено след 
провеждането на широкообхватна 
обществена консултация с 
множество заинтересовани лица и 
следва да улесняват гражданското 
сътрудничество между Съюза, 
местните и регионалните 
обществени или 
междуправителствени структури, 
както и НПО с цел предоставяне на 
подкрепа на трети държави.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Помощ, която попада в обхвата на 
член 3а, се финансира чрез 
преразпределение в рамките на 
функция IV от общия бюджет на 
Съюза от многогодишната финансова 
рамка за периода 2014 – 2020 г., без 
мобилизиране на допълнителни 
ресурси. Това преразпределение 
изключва използването на 
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бюджетните кредити, отпуснати за 
мерки съгласно Регламент (ЕС) 
№ 233/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета1a.
__________________
1a Регламент (ЕС) № 233/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 март 2014 г. за създаване на 
финансов инструмент за 
сътрудничество за развитие за 
периода 2014 – 2020 г.


