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Stališče Sveta
Člen 9

Stališče Sveta Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Krepitev zmogljivosti vojaških akterjev v 

podporo razvoju in varnosti za razvoj
1. Da bi pomoč Unije v okviru 
Instrumenta prispevala k trajnostnemu 
razvoju, za katerega so potrebne stabilne, 
miroljubne in vključujoče družbe, se 
lahko v izjemnih okoliščinah iz odstavka 3 
uporabi v okviru širše reforme 
varnostnega sektorja ali za krepitev 
zmogljivosti vojaških akterjev v 
partnerskih državah, s ciljem 
zagotavljanja razvojnih dejavnosti in 
varnosti zanje. 
2. Pomoč po tem členu lahko zajema zlasti 
zagotavljanje programov za krepitev 
zmogljivosti v podporo razvoju in varnosti 
za razvoj, vključno z usposabljanjem, 
mentorstvom in svetovanjem, pa tudi 
zagotavljanje opreme, izboljšav 
infrastrukture in storitev, neposredno 
povezanih s to pomočjo. 
3. Pomoč po tem členu se zagotovi le: 
(a) kadar zahtev ni mogoče izpolniti tako, 
da se za ustrezno dosego ciljev Unije v 
okviru Instrumenta obrne na nevojaške 
akterje, in je ogrožen obstoj delujočih 
državnih institucij ali zaščita človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, državne 
institucije pa te grožnje ne morejo 
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obvladati, ter 
(b) kadar med zadevno partnersko državo 
in Unijo obstaja soglasje, da so vojaški 
akterji ključni za ohranitev, vzpostavitev 
ali vnovično vzpostavitev pogojev, 
bistvenih za trajnostni razvoj, tudi v 
kriznih in ranljivih ali nestabilnih 
razmerah in okoliščinah. 
4. Pomoč Unije po tem členu se ne 
uporablja za financiranje krepitve 
zmogljivosti vojaških akterjev v druge 
namene kot za zagotavljanje razvojnih 
dejavnosti in varnosti zanje. Zlasti se ne 
uporablja za financiranje česarkoli od 
naslednjega: 
(a) rednih vojaških odhodkov; 
(b) nabav orožja in streliva ali katere koli 
druge opreme, zasnovane za uporabo 
smrtonosne sile; 
(c) usposabljanja, zasnovanega posebej za 
prispevanje k zmogljivosti oboroženih sil 
za boj. 
5. Komisija pri oblikovanju in izvajanju 
ukrepov na podlagi tega člena spodbuja 
lastništvo partnerske države. Poleg tega 
razvije nujne elemente in dobre prakse, 
potrebne za zagotavljanje srednje- in 
dolgoročne trajnostnosti in odgovornosti, 
ter promovira pravno državo in 
uveljavljena načela mednarodnega prava.

Or. en

Obrazložitev

Člen 208 PDEU jasno določa, da je glavni cilj razvojne pomoči zmanjšati in dolgoročno 
izkoreniniti revščino. Preusmerjanje razvojnih sredstev v vojaško pomoč ali že samo 
predstava, da bi na vojaške akterje prenesli razvojne naloge, je v nasprotju s konceptom 
civilnega instrumenta za razvojno in humanitarno pomoč, ki mora biti univerzalen in 
nepristranski.


