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TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Liite I – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tuki, joilla kehitetään demokraattisia ja 
moniarvoisia valtioelimiä, mukaan lukien 
toimet naisten aseman parantamiseksi 
kyseissä elimissä, kansallis- ja 
paikallistason tehokasta siviilihallintoa ja 
siihen liittyviä oikeudellisia kehyksiä, 
riippumatonta tuomioistuinlaitosta, hyvää 
hallintotapaa ja yleistä järjestystä, mukaan 
lukien ei-sotilaallinen tekninen yhteistyö 
yleisen siviilivalvonnan tehostamiseksi, 
turvajärjestelmän valvontaa sekä 
toimenpiteitä, joilla vahvistetaan 
terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden 
ja laittoman kaupan kaikkien muotojen 
torjumiseen osallistuvien lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten valmiuksia;

c) tuki, joilla kehitetään demokraattisia ja 
moniarvoisia valtioelimiä, mukaan lukien 
toimet naisten aseman parantamiseksi 
kyseissä elimissä, kansallis- ja 
paikallistason tehokasta siviilihallintoa ja 
siihen liittyviä oikeudellisia kehyksiä, 
riippumatonta tuomioistuinlaitosta, hyvää 
hallintotapaa ja yleistä järjestystä;

Or. en

Perustelu

Liitteessä III lueteltujen oikeudellisten ja lainsäädännöllisten tukitoimien lisäksi välineen olisi 
mahdollistettava nopea tuki yhteistyölle ja tekniselle avulle rajavalvonnassa, jotta voidaan 
puuttua kaikenlaiseen laittomaan kauppaan, joka synnyttää kriisejä tai konflikteja.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Liite I – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tekninen yhteistyö terrorismin, 
järjestäytyneen rikollisuuden ja 
kaikenlaisen laittoman kaupan torjuntaan 
osallistuvien oikeus-  ja 
tulliviranomaisten kanssa ja niille 
annettava tuki sekä tuki tullivalvonnan 
alan alueelliselle yhteistyölle;

Or. en

Perustelu

Liitteessä III lueteltujen oikeudellisten ja lainsäädännöllisten tukitoimien lisäksi välineen olisi 
mahdollistettava nopea tuki yhteistyölle ja tekniselle avulle rajavalvonnassa, jotta voidaan 
puuttua kaikenlaiseen laittomaan kauppaan, joka synnyttää kriisejä tai konflikteja.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Liite I – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tuki toimenpiteille, jotka ovat tarpeen 
keskeisen infrastruktuurin, asuntojen, 
julkisten rakennusten, taloudellisten 
varojen ja keskeisen tuotantokapasiteetin
ennalleen palauttamisen ja 
jälleenrakentamisen aloittamiseksi, 
taloudellisen toiminnan uudelleen 
käynnistämiseksi, työpaikkojen luomiseksi 
ja kestävän sosiaalisen kehityksen 
mahdollistavien vähimmäisedellytysten 
luomiseksi;

e) tuki toimenpiteille, jotka ovat tarpeen 
keskeisen infrastruktuurin, asuntojen, 
julkisten rakennusten, taloudellisten 
varojen ja keskeisen tuotanto- ja 
kauppakapasiteetin ennalleen 
palauttamisen ja jälleenrakentamisen 
aloittamiseksi, taloudellisen toiminnan 
uudelleen käynnistämiseksi, työpaikkojen 
luomiseksi ja kestävän sosiaalisen 
kehityksen mahdollistavien 
vähimmäisedellytysten luomiseksi;

Or. en
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Perustelu

Tuotantokapasiteetin lisäksi myös kauppakapasiteetin tervehdyttäminen on välttämätöntä 
vakauttamisen kannalta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän kohdan mukaisia toimenpiteitä ovat 
taitotiedon siirtäminen, tietojen ja 
parhaiden toimintatapojen vaihtaminen, 
riskien/uhkien arviointi, tutkimus ja 
analyysi, ennakkovaroitusjärjestelmät, 
koulutus ja palvelujen tarjoaminen. Niihin 
voivat kuulua myös rahoitusapu ja tekninen 
apu rauhan rakentamista ja 
valtiorakenteiden kehittämistä koskeville 
tukitoimille.

Tämän kohdan mukaisia toimenpiteitä ovat 
taitotiedon siirtäminen, tietojen ja 
parhaiden toimintatapojen vaihtaminen, 
riskien/uhkien arviointi, tutkimus ja 
analyysi, ennakkovaroitusjärjestelmät, 
makrotaloudellisten tietojen ja 
kriisitilanteiden ennakointiin tai 
määrittelyyn tarvittavien tietojen 
keräämisen, analysoinnin ja käytön 
tukeminen, koulutus ja palvelujen 
tarjoaminen. Niihin voivat kuulua myös 
rahoitusapu ja tekninen apu rauhan 
rakentamista ja valtiorakenteiden 
kehittämistä koskeville tukitoimille.

Or. en

Perustelu

Esimerkiksi alkutuotteiden hintoja, inflaatiota, arkojen tavaroiden tai tuotteiden tuontia tai 
vientiä koskevien tietojen keräämiseen ja analysointiin olisi annettava tukea 
vakautusvälineestä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – a alakohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pyrittäessä vähentämään konflikteja, 
joissa aseistautuneet liikkeet tai niiden 
liittolaiset käyttävät raakamineraaleja 
konfliktien rahoittamiseen, erityistä 
huomiota on kiinnitettävä laillisten 
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viranomaisten tukemiseen, jotta ne voivat 
torjua tällaisia käytäntöjä ja noudattaa 
Kimberleyn prosessin 
sertifiointijärjestelmää ja etenkin 
toteuttaa raakatimanttien tuottamista ja 
kauppaa koskevia tehokkaita tarkastuksia 
maassaan.

Or. en

Perustelu

Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmällä (vuodelta 2002) pyritään valvomaan 
raakatimanttien kauppaa, jotta voitaisiin torjua niiden käyttämistä aseellisten liikkeiden 
toiminnan rahoittamisessa. Tuotantoa ja kauppaa koskevat tarkat valvontatoimet paikan 
päällä ovat johtaneet ns. veritimanttien kaupan huomattavaan vähenemiseen ja sitä kautta 
myötävaikuttaneet useiden konfliktien vakauttamiseen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) pyrkiä korjaamaan alkutuotteiden ja 
perustarvikkeiden rajallinen saatavuus tai 
puute, jotka saattaisivat uhata 
sosioekonomisen toiminnan vakautta;

Or. en

Perustelu

Tämä osin jo liitteessä I olevassa m kohdassa katettu tavoite olisi mainittava pitkän aikavälin 
vakauttamistavoitteena, joka on määritelty asetuksen 4 ja 5 artiklassa.


