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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Bilag I – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) støtte til udvikling af demokratiske, 
pluralistiske statslige institutioner, 
herunder foranstaltninger til styrkelse af 
kvinders rolle i sådanne institutioner, 
effektive lovrammer på nationalt og lokalt 
plan for civil administration og tilknyttede 
organer, et uafhængigt retsvæsen, god 
forvaltningspraksis og opretholdelse af lov 
og orden, herunder ikke-militært teknisk 
samarbejde til styrkelse af den generelle 
civile kontrol, samt overvågning af 
sikkerhedssystemet og foranstaltninger til 
styrkelse af kapaciteten hos de 
retshåndhævende og retslige 
myndigheder, der er involveret i 
bekæmpelsen af terrorisme, organiseret 
kriminalitet og alle former for illegal 
handel

c) støtte til udvikling af demokratiske, 
pluralistiske statslige institutioner, 
herunder foranstaltninger til styrkelse af 
kvinders rolle i sådanne institutioner,
effektive lovrammer på nationalt og lokalt 
plan for civil administration og tilknyttede 
organer, et uafhængigt retsvæsen, god 
forvaltningspraksis og opretholdelse af lov 
og orden, 

Or. en

Begrundelse

Foruden de i bilag 3 anførte retlige og lovgivningsmæssige støtteforanstaltninger bør 
instrumentet skabe mulighed for forenklet støtte til samarbejde og teknisk støtte til 
grænsekontrol for at bekæmpe alle former for ulovlig handel, som skaber krise eller konflikt.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Bilag I – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) støtte og teknisk samarbejde hos de 
retslige myndigheder og toldmyndigheder, 
der er involveret i bekæmpelse af 
terrorisme, organiseret kriminalitet og 
alle former for illegal handel og støtte til 
regionalt samarbejde inden for 
toldkontrol.

Or. en

Begrundelse

Foruden de i bilag 3 anførte retlige og lovgivningsmæssige støtteforanstaltninger bør 
instrumentet skabe mulighed for forenklet støtte til samarbejde og teknisk støtte til 
grænsekontrol for at bekæmpe alle former for ulovlig handel, som skaber krise eller konflikt.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Bilag I – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) støtte til foranstaltninger, der er 
nødvendige for at påbegynde rehabilitering 
og genopbygning af nøgleinfrastruktur, 
boliger, offentlige bygninger og 
økonomiske aktiver, samt væsentlig 
produktionskapacitet, og støtte til andre 
foranstaltninger, som skal genoplive den 
økonomiske aktivitet og fremme 
beskæftigelsen samt skabe de nødvendige 
mindstebetingelser for en bæredygtig 
social udvikling

e) støtte til foranstaltninger, der er 
nødvendige for at påbegynde rehabilitering 
og genopbygning af nøgleinfrastruktur, 
boliger, offentlige bygninger og 
økonomiske aktiver, samt væsentlig 
produktions- og handelskapacitet, og 
støtte til andre foranstaltninger, som skal 
genoplive den økonomiske aktivitet og 
fremme beskæftigelsen samt skabe de 
nødvendige mindstebetingelser for en 
bæredygtig social udvikling

Or. en

Begrundelse

Ligesom produktionskapacitet er rehabilitering af handelskapacitet vigtig for stabiliseringen.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger i henhold til dette punkt 
omfatter overførsel af knowhow, 
udveksling af oplysninger og bedste 
praksis, evaluering af risici/trusler, 
forskning og analyse, tidlige 
varslingssystemer, uddannelse og levering 
af tjenesteydelser. Foranstaltningerne kan 
også omfatte finansiel og teknisk bistand til 
gennemførelse af fredsskabende aktioner 
og støtte til opbygning af stater.

Foranstaltninger i henhold til dette punkt 
omfatter overførsel af knowhow, 
udveksling af oplysninger og bedste 
praksis, evaluering af risici/trusler, 
forskning og analyse, tidlige 
varslingssystemer, støtte til indsamling, 
analyse og anvendelse af 
makroøkonomiske oplysninger og data for 
at foregribe eller identificere 
krisesituationer, uddannelse og levering af 
tjenesteydelser. Foranstaltningerne kan 
også omfatte finansiel og teknisk bistand til 
gennemførelse af fredsskabende aktioner 
og støtte til opbygning af stater. 

Or. en

Begrundelse

Indsamling og analyse af data vedrørende f.eks. vigtige vareandele, inflation, eksport eller 
import af følsomme varer eller produkter bør være berettiget til støtte fra 
stabilitetsinstrumentet. 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 1 – litra a – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til støtte til bestræbelser på at 
bremse konflikter, hvor væbnede 
bevægelser eller deres allierede bruger 
råstoffer til at finansiere sådanne 
konflikter, skal der især fokuseres på at 
hjælpe lovlige myndigheder med at 
bekæmpe denne praksis og overholde 
Kimberleyprocessens 
certificeringsordning, navnlig for så vidt 
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angår gennemførelse af effektive 
indenlandske kontroller med produktion 
af og handel med diamanter.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med Kimberleyprocessens certificeringssystem (vedtaget i 2002) er at kontrollere 
handelen med rå diamanter for at bremse finansieringen af væbnede bevægelser. 
Gennemførelse af streng indenlandsk kontrol med produktion og handel har ført til en 
væsentlig reduktion af handelen med såkaldte "bloddiamanter" og har dermed bidraget til at 
stabilisere flere konflikter.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) bekæmpe begrænset adgang til eller 
mangel på primære varer og basale 
fornødenheder, som i sidste ende kan true 
den samfundsøkonomiske aktivitets 
bæredygtighed,

Or. en

Begrundelse

Dette mål, som til dels er omfattet af litra m i bilag I, bør også nævnes som langsigtet 
stabiliseringsmål som defineret i forordningens artikel 4 og 5. 


