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Návrh nariadenia (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD))

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Používanie tohto nástroja by sa 
malo pozorne monitorovať a Európskemu 
parlamentu by sa mali pravidelne 
poskytovať informácie o činnostiach, 
ktoré sú financované v rámci jeho 
ustanovení. Treba poznamenať, že doba 
trvania tohto nástroja je prísne 
obmedzená na koniec súčasného 
viacročného finančného rámca, po 
ktorom by Komisia mala uskutočniť 
plnohodnotné interdisciplinárne 
hodnotenie opatrení financovaných v 
súlade s ustanoveniami o budovaní 
kapacít na podporu bezpečnosti a rozvoja 
(CBSD) ustanovených podľa tohto 
nariadenia a príslušných nástrojov, ktoré 
členské štáty používajú na účely 
financovania CBSD. Toto hodnotenie by 
malo posúdiť súlad opatrení v rámci 
CBSD, ktoré financuje Únia a jej členské 
štáty s globálnou stratégiou EÚ a OSN v 
oblasti trvalo udržateľného rozvoja. 
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Akékoľvek budúce nástroje vytvorené na 
riešenie spojitosti medzi bezpečnosťou a 
rozvojom by mali vychádzať zo záverov 
tohto hodnotenia, mali by sa realizovať 
len po rozsiahlej verejnej konzultácii 
viacerých zainteresovaných strán a mali 
by uľahčiť civilnú spoluprácu medzi 
Úniou, miestnymi a regionálnymi 
verejnými alebo medzivládnymi 
štruktúrami, ako aj mimovládnymi 
organizáciami s cieľom poskytovať 
podporu tretím krajinám.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Pomoc, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti 
článku 3a, sa bude financovať 
presunutím rozpočtových prostriedkov v 
rámci okruhu IV všeobecného rozpočtu 
Únie na obdobie viacročného finančného 
rámca na roky 2014 – 2020 bez toho, aby 
sa mobilizovali dodatočné zdroje. Toto 
presunutie vylučuje použitie rozpočtových 
prostriedkov vyčlenených na opatrenia 
podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 233/20141a.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 233/2014 z 11. marca 2014, 
ktorým sa ustanovuje nástroj 
financovania rozvojovej spolupráce na 
obdobie 2014 – 2020.


