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MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) demokraatlike, pluralistlike 
riigiasutuste loomise toetamine, mis 
hõlmab meetmeid naiste rolli 
suurendamiseks sellistes asutustes, tõhusa 
tsiviilvalitsuse ja sellega seotud 
õigusraamistike loomise toetamine riigi ja 
kohalikul tasandil, sõltumatu 
kohtusüsteemi, hea valitsemistava ja 
avaliku korra arendamise toetamine, mis 
hõlmab mittesõjalist tehnilist koostööd 
üldise tsiviilkontrolli tugevdamiseks, 
julgeolekusüsteemi järelevalvet ja 
meetmeid terrorismi, organiseeritud 
kuritegevuse ja kõigi salakaubaveo liikide 
vastu võitlevate õiguskaitse- ja 
õigusasutuste suutlikkuse 
suurendamiseks;

(c) demokraatlike, pluralistlike 
riigiasutuste loomise toetamine, mis 
hõlmab meetmeid naiste rolli 
suurendamiseks sellistes asutustes, tõhusa 
tsiviilvalitsuse ja sellega seotud 
õigusraamistike loomise toetamine riigi ja 
kohalikul tasandil, sõltumatu 
kohtusüsteemi, hea valitsemistava ja 
avaliku korra arendamise toetamine; 

Or. en

Selgitus

Lisaks III lisas loetletud juriidilistele ja õiguslikele toetusmeetmetele peaks vahend 
võimaldama kiiret abi koostööle ja tehnilist abi piirkontrollile, et võidelda kriiside ja 
konfliktidega seotud salakaubaveo vastu.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) toetus ja tehniline koostöö kohtu- ja 
tolliasutustega, kes on seotud võitlusega 
organiseeritud kuritegevuse ja kõigi 
salakaubaveo liikide vastu, samuti 
piirkondliku koostöö toetamine 
tollikontrolli küsimustes; 

Or. en

Selgitus

Lisaks III lisas loetletud juriidilistele ja õiguslikele toetusmeetmetele peaks vahend 
võimaldama kiiret abi koostööle ja tehnilist abi piirkontrollile, et võidelda kriiside ja 
konfliktidega seotud salakaubaveo vastu.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vajalike meetmete toetamine, et 
alustada olulise infrastruktuuri, elamute, 
üldkasutatavate hoonete ja 
majandusressursside, samuti oluliste 
tootmisvõimsuste taastamist, ning et 
taaskäivitada majandustegevus, ja luua 
töökohti ning tagada jätkusuutlikuks 
ühiskondlikuks arenguks vajalikud 
miinimumtingimused;

(e) vajalike meetmete toetamine, et 
alustada olulise infrastruktuuri, elamute, 
üldkasutatavate hoonete ja 
majandusressursside, samuti oluliste 
tootmis- ja kaubandusvõimsuste
taastamist, ning et taaskäivitada 
majandustegevus, ja luua töökohti ning 
tagada jätkusuutlikuks ühiskondlikuks 
arenguks vajalikud miinimumtingimused;

Or. en

Selgitus

Nii nagu tootmisvõimsuste taastamine, on ka kaubandusmahu taastamine stabiliseerimise 
jaoks ülioluline. 
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lisa kohased meetmed hõlmavad 
oskusteabe edasiandmist, teabe ja hea tava 
vahetamist, riski-/ohuhinnanguid, 
teadusuuringuid ja analüüsi, varajase 
hoiatamise süsteeme, koolitust ja teenuste 
osutamist. Meetmed võivad hõlmata ka 
rahalist ja tehnilist abi rahu kindlustamise 
ja riigi ülesehitamise toetamiseks.

Käesoleva lisa kohased meetmed hõlmavad 
oskusteabe edasiandmist, teabe ja hea tava 
vahetamist, riski-/ohuhinnanguid, 
teadusuuringuid ja analüüsi, varajase 
hoiatamise süsteeme, toetust 
makromajandusliku teabe ja andmete 
kogumisele, analüüsimisele ja 
kasutamisele, et kriisiolukordi ennetada 
või tuvastada, koolitust ja teenuste 
osutamist. Meetmed võivad hõlmata ka 
rahalist ja tehnilist abi rahu kindlustamise 
ja riigi ülesehitamise toetamiseks. 

Or. en

Selgitus

Esmatarbekaupade hinnamäärade, inflatsiooni, tundlike kaupade või toodete ekspordi või 
impordi kohta andmete kogumine ja analüüsimine peaksid olema abikõlblikud 
stabiliseerimisvahendilt toetuse saamiseks. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – alapunkt a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mis puudutab abi niisuguste konfliktide 
ohjeldamiseks, mille rahastamiseks 
kasutavad relvajõud või nende liitlased 
töötlemata maavarasid, on eriti oluline 
aidata seaduslikel ametivõimudel sellist 
tegevust piirata ja järgida Kimberley 
protsessi sertifitseerimissüsteemi, eeskätt 
tõhusa siseriikliku kontrolli 
rakendamisega töötlemata teemantide 
tootmise ja müügi üle.

Or. en
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Selgitus

Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi (sõlmitud 2002. aastal) eesmärk on kontrollida 
kauplemist töötlemata teemantidega, et takistada relvastatud liikumiste rahastamist. Range 
siseriikliku kontrolli kehtestamine tootmise ja kaubanduse üle vähendas oluliselt nn veriste 
teemantide salakaubavedu ja aitas stabiliseerida mitmeid konflikte.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 2 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) esmatarbekaupade ja põhivajaduste 
nappuse või piiratud kättesaadavuse 
probleemi lahendamisele, mis võib 
kokkuvõttes ohustada 
sotsiaalmajandusliku tegevuse 
jätkusuutlikkust; 

Or. en

Selgitus

Seda eesmärki, mis on osaliselt hõlmatud I lisa punktiga m, tuleks samuti nimetada 
pikaajaliste stabiliseerimiseesmärkide seas, nagu on määratletud määruse artiklites 4 ja 5. 


