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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί 
της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις κάτωθι τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στήριξη της ανάπτυξης δημοκρατικών, 
πλουραλιστικών κρατικών θεσμών, μεταξύ 
των οποίων συμπεριλαμβάνονται μέτρα για 
την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών σε 
αυτούς τους θεσμούς, καθώς και της 
αποτελεσματικής πολιτικής διοίκησης και 
των σχετικών νομικών πλαισίων σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο, της ανεξάρτητης 
δικαστικής εξουσίας, της χρηστής 
διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και 
της δημόσιας τάξης, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
στρατιωτικής τεχνικής βοήθειας για την 
ενίσχυση του συνολικού πολιτικού 
ελέγχου και την εποπτεία του συστήματος 
ασφαλείας, καθώς και των μέτρων για 
την ενίσχυση της ικανότητας επιβολής 
του νόμου και της εξουσίας των 
δικαστικών αρχών που συμμετέχουν στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του 
οργανωμένου εγκλήματος και όλων των 
μορφών παράνομης διακίνησης·

γ) στήριξη της ανάπτυξης δημοκρατικών, 
πλουραλιστικών κρατικών θεσμών, μεταξύ 
των οποίων συμπεριλαμβάνονται μέτρα για 
την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών σε 
αυτούς τους θεσμούς, καθώς και της 
αποτελεσματικής πολιτικής διοίκησης και 
των σχετικών νομικών πλαισίων σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο, της ανεξάρτητης 
δικαστικής εξουσίας, της χρηστής 
διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και 
της δημόσιας τάξης· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέραν των μέτρων νομικής και νομοθετικής υποστήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα 3, ο 
μηχανισμός θα πρέπει να επιτρέπει τη θέσπιση μιας ταχείας διαδικασίας για την υποστήριξη της 
συνεργασίας και της τεχνικής στήριξης όσον αφορά τον έλεγχο στα σύνορα, με στόχο την 
αντιμετώπιση πάσης φύσεως λαθρεμπορίου που θα μπορούσε να προκαλέσει κρίση ή 
σύγκρουση. 
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) υποστήριξη και τεχνική συνεργασία
με τις δικαστικές και τελωνειακές αρχές 
που συμμετέχουν στον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας, του οργανωμένου 
εγκλήματος και όλων των μορφών 
παράνομης διακίνησης και υποστήριξη 
της περιφερειακής συνεργασίας σε 
θέματα τελωνειακών ελέγχων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέραν των μέτρων νομικής και νομοθετικής υποστήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα 3, ο 
μηχανισμός θα πρέπει να επιτρέπει τη θέσπιση μιας ταχείας διαδικασίας για την υποστήριξη της 
συνεργασίας και της τεχνικής στήριξης όσον αφορά τον έλεγχο στα σύνορα, με στόχο την 
αντιμετώπιση πάσης φύσεως λαθρεμπορίου που θα μπορούσε να προκαλέσει κρίση ή 
σύγκρουση. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στήριξη των αναγκαίων μέτρων για την 
αποκατάσταση και ανοικοδόμηση των 
βασικών υποδομών, καταλυμάτων, 
δημόσιων κτιρίων και οικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και της 
βασικής παραγωγικής ικανότητας, και 
άλλων μέτρων για την αναθέρμανση της 
οικονομικής δραστηριότητας, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
εξασφάλιση των αναγκαίων ελάχιστων 
προϋποθέσεων για μια διαρκή κοινωνική 
ανάπτυξη·

ε) στήριξη των αναγκαίων μέτρων για την 
αποκατάσταση και ανοικοδόμηση των 
βασικών υποδομών, καταλυμάτων, 
δημόσιων κτιρίων και οικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και της 
βασικής παραγωγικής και εμπορικής
ικανότητας, και άλλων μέτρων για την 
αναθέρμανση της οικονομικής 
δραστηριότητας, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την εξασφάλιση των 
αναγκαίων ελάχιστων προϋποθέσεων για 
μια διαρκή κοινωνική ανάπτυξη·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πέραν της παραγωγικής ικανότητας, και η αποκατάσταση της εμπορικής ικανότητας έχει 
ζωτική σημασία για τη σταθεροποίηση.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν 
σημείο περιλαμβάνουν τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, 
την αξιολόγηση των κινδύνων/απειλών, 
την έρευνα και την ανάλυση, τα 
συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, την 
κατάρτιση και την παροχή υπηρεσιών. Τα 
μέτρα αυτά μπορούν επίσης να περιλάβουν 
χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια για 
την εφαρμογή των δράσεων στήριξης της 
οικοδόμησης της ειρήνης και της 
συγκρότησης κράτους.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν 
σημείο περιλαμβάνουν τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, 
την αξιολόγηση των κινδύνων/απειλών, 
την έρευνα και την ανάλυση, τα 
συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, την
υποστήριξη για τη συλλογή, την ανάλυση 
και τη χρήση μακροοικονομικών 
πληροφοριών και στοιχείων για την 
πρόβλεψη ή τον εντοπισμό καταστάσεων 
κρίσης, την κατάρτιση και την παροχή 
υπηρεσιών. Τα μέτρα αυτά μπορούν επίσης 
να περιλάβουν χρηματοδοτική και τεχνική 
βοήθεια για την εφαρμογή των δράσεων 
στήριξης της οικοδόμησης της ειρήνης και 
της συγκρότησης κράτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συλλογή και η ανάλυση στοιχείων π.χ. όσον αφορά τις τιμές βασικών αγαθών, τον 
πληθωρισμό, την εξαγωγή ή εισαγωγή ευαίσθητων αγαθών ή προϊόντων θα πρέπει να μπορούν 
να λαμβάνουν την υποστήριξη του Μηχανισμού Σταθερότητας. 

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά την υποστήριξη στις 
προσπάθειες για τη χαλιναγώγηση των 
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κρίσεων στο πλαίσιο των οποίων ένοπλα 
κινήματα ή οι σύμμαχοί τους 
καταφεύγουν στη χρήση ακατέργαστων 
ορυκτών για τη χρηματοδότηση των 
συγκρούσεων αυτών, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή βοήθειας 
στις νόμιμες αρχές για την καταπολέμηση 
της πρακτικής αυτής και τη συμμόρφωση 
προς το σύστημα πιστοποίησης της 
διαδικασίας Κίμπερλι, ιδίως όσον αφορά 
τη διενέργεια αποτελεσματικών εθνικών 
ελέγχων στην παραγωγή και το εμπόριο 
ακατέργαστων διαμαντιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλι (που θεσπίστηκε το 2002) στοχεύει στον 
έλεγχο του εμπορίου ακατέργαστων διαμαντιών ώστε να ανακοπεί η χρηματοδότηση ένοπλων 
κινημάτων. Η διενέργεια αυστηρών εσωτερικών ελέγχων στην παραγωγή και το εμπόριο 
επέφερε σημαντική μείωση στο εμπόριο των λεγόμενων "ματωμένων διαμαντιών", 
συμβάλλοντας έτσι στη σταθεροποίηση διάφορων συγκρούσεων. 

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) την αντιμετώπιση της περιορισμένης 
ή ανεπαρκούς πρόσβασης στις πρώτες 
ύλες και τα είδη πρώτης ανάγκης, που θα 
μπορούσε εντέλει να απειλήσει τη 
βιωσιμότητα της κοινωνικοοικονομικής 
δραστηριότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος αυτός, που καλύπτεται εν μέρει στο στοιχείο ιγ) του παραρτήματος Ι, θα πρέπει να 
αναφέρεται επίσης ως στόχος μακροπρόθεσμης σταθεροποίησης όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 
5 του κανονισμού. 
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