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Ändringsförslag 7
Paul Murphy

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Konflikter och krissituationer, till 
exempel naturkatastrofer och katastrofer 
orsakade av människan, är ofta resultatet 
av en misslyckad ekonomi-, handels-, 
social- och miljöpolitik på alla 
beslutsnivåer, även på unionsnivå. Att 
ändra en sådan misslyckad politik måste 
därför vara den högsta prioriteringen i 
EU:s åtagande att bevara freden och 
förebygga konflikter. Den internationella 
handelspolitiken kan vara ett kraftfullt 
redskap för att uppfylla dessa åtaganden, 
förutsatt att den används till förmån för 
hållbar, mänsklig och ekonomisk 
utveckling, miljö samt solidaritet och att 
den inbegriper högsta möjliga 
miljömässiga och sociala normer.

Or. en

Ändringsförslag 8
Paul Murphy

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Befogenheten att dels anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt med 
avseende på de områden för tekniskt och 
finansiellt bistånd som närmare anges i 
bilagorna till denna förordning, dels anta 
ytterligare förfaranden för utbyte av 

(11) Befogenheten att dels anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt med 
avseende på de områden för tekniskt och 
finansiellt bistånd som närmare anges i 
bilagorna till denna förordning, dels anta 
ytterligare förfaranden för utbyte av 
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information och för samarbete, bör 
delegeras till kommissionen i syfte att 
anpassa tillämpningsområdet för denna 
förordning till en snabbt föränderlig 
verklighet. Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
dessutom se till att relevanta handlingar så 
snabbt som möjligt översänds till 
Europaparlamentet och rådet.

information och för samarbete, bör 
delegeras till kommissionen i syfte att 
anpassa tillämpningsområdet för denna 
förordning till en snabbt föränderlig 
verklighet. Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen ska, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
dessutom se till att relevanta handlingar så 
snabbt som möjligt översänds till 
Europaparlamentet och rådet så att dessa 
institutioner kan utöva alla sina 
befogenheter, inklusive rätten att lägga in 
veto mot en delegerad akt eller återkalla 
delegeringen.

Or. en

Ändringsförslag 9
Maria Eleni Koppa

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att bemöta specifika globala och 
transregionala hot som har destabiliserande 
verkningar, däribland klimatförändringen.

(c) Att bemöta specifika globala och 
transregionala hot som har destabiliserande 
verkningar och se till att det finns 
beredskap att hantera situationer före och 
efter kriser, däribland klimatförändringen.

Or. el

Ändringsförslag 10
Paul Murphy

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att bemöta specifika globala och (c) Att omedelbart ta itu med 
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transregionala hot som har 
destabiliserande verkningar, däribland 
klimatförändringen.

klimatförändringarna som ett specifikt 
globalt och transregionalt hot som har 
destabiliserande verkningar.

Or. en

Ändringsförslag 11
Maria Eleni Koppa

Förslag till förordning
Bilaga I – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Stöd till utveckling av demokratiska 
och pluralistiska statliga institutioner, bl.a. 
åtgärder för att främja kvinnors roll i dessa 
institutioner, en effektiv civilförvaltning 
och därtill hörande rättsliga ramar på 
nationell och lokal nivå, ett oberoende 
rättsväsende, god samhällsstyrning och lag 
och ordning, bl.a. icke-militärt tekniskt 
samarbete för att stärka övergripande civil 
kontroll, översyn av säkerhetssystemet och 
åtgärder för att stärka förmågan till 
brottsbekämpning och rättsväsendets 
kapacitet i kampen mot terrorism, 
organiserad brottslighet och alla former av 
människosmuggling.

(c) Stöd till utveckling av demokratiska 
och pluralistiska statliga institutioner, bl.a. 
åtgärder för att främja kvinnors roll i dessa 
institutioner, en effektiv civilförvaltning 
och därtill hörande rättsliga ramar på 
nationell och lokal nivå, ett oberoende 
rättsväsende, god samhällsstyrning och lag 
och ordning, bl.a. icke-militärt tekniskt 
samarbete för att stärka övergripande civil 
kontroll, översyn av säkerhetssystemet och 
åtgärder för att stärka förmågan till 
brottsbekämpning och rättsväsendets 
kapacitet i kampen mot terrorism, 
organiserad brottslighet och alla former av 
olaglig handel, däribland 
människosmuggling.

Or. el

Ändringsförslag 12
Maria Eleni Koppa

Förslag till förordning
Bilaga I – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Stöd till åtgärder som behövs för att 
börja rehabilitera och återupprätta viktig 
infrastruktur, bostäder, offentliga 

e) Stöd till åtgärder som behövs för att 
börja rehabilitera och återupprätta viktig 
infrastruktur, bostäder, offentliga 
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byggnader, ekonomiska tillgångar och 
grundläggande produktionskapacitet samt 
andra åtgärder för att få fart på ekonomisk 
aktivitet och sysselsättning samt skapa 
minimiförutsättningarna för en hållbar 
social utveckling.

byggnader, ekonomiska tillgångar och 
grundläggande produktionskapacitet samt 
andra åtgärder för att få fart på den 
ekonomiska aktiviteten, skapa och bevara 
arbetstillfällen samt skapa 
minimiförutsättningarna för en hållbar 
social utveckling.

Or. el

Ändringsförslag 13
Maria Eleni Koppa

Förslag till förordning
Bilaga I – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) Stöd till socioekonomiska åtgärder för 
att främja rättvis tillgång till och öppen 
förvaltning av naturresurser i en 
krissituation eller inför begynnande kriser.

m) Stöd till socioekonomiska åtgärder för 
att främja rättvis tillgång till samt hållbar
och öppen förvaltning av naturresurser i en 
krissituation eller inför begynnande kriser.

Or. el

Ändringsförslag 14
Maria Eleni Koppa

Förslag till förordning
Bilaga I – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) Stöd till åtgärder för att stödja 
utveckling och organisering av ett civilt 
samhälle och dess medverkan i den 
politiska processen, bl.a. åtgärder för att 
hävda kvinnors roll i politiken och åtgärder 
för att främja oberoende, pluralistiska och 
professionella medier.

o) Stöd till åtgärder för att stödja 
utveckling och organisering av ett civilt 
samhälle och dess medverkan i den 
politiska processen, bl.a. åtgärder för att 
hävda kvinnors roll i politiken och åtgärder 
för att främja internet samt oberoende, 
pluralistiska och professionella medier.

Or. el
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Ändringsförslag 15
Damien Abad

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller insatser för att stävja 
konflikter i vilka beväpnade grupper eller 
deras allierade använder råmineraler för 
att finansiera striderna, ska särskild 
uppmärksamhet ägnas åt att hjälpa de 
legitima myndigheterna att bekämpa 
denna praxis och att följa Kimberley-
processens certifieringssystem, särskilt 
vad gäller tillämpning av effektiva 
inhemska kontroller av produktionen av 
och handeln med rådiamanter.

Or. en

Ändringsförslag 16
Maria Eleni Koppa

Förslag till förordning
Bilaga III – led 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stärkande av kapaciteten hos 
brottsbekämpande, rättsliga och civila 
myndigheter som arbetar med att bekämpa 
terrorism, organiserad brottslighet och alla 
former av människosmuggling, och med att 
effektivt övervaka illegal handel och 
transitering.

a) Stärkande av kapaciteten hos 
brottsbekämpande, rättsliga och civila 
myndigheter som arbetar med att bekämpa 
terrorism, organiserad brottslighet och alla 
former av olaglig handel, däribland 
människosmuggling, och med att effektivt 
övervaka illegal handel och transitering.

Or. el


