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MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) demokratikus, pluralista állami 
intézmények kialakításának támogatása, 
beleértve azokat az intézkedéseket, 
amelyek célja a nők szerepének növelése 
az ilyen intézményekben, hatékony polgári 
közigazgatás és az ehhez kapcsolódó jogi 
keretek országos és helyi szinten, független 
igazságszolgáltatás, jó kormányzás és 
közrend, beleértve a polgári ellenőrzés 
megerősítését célzó nem katonai technikai 
együttműködést, a biztonsági rendszer 
felügyelete, valamint olyan intézkedések, 
amelyek megerősítik a terrorizmus, a 
szervezett bűnözés és a tiltott 
kereskedelem formái elleni küzdelemben 
részt vevő bűnüldözési és igazságügyi 
hatóságok kapacitását;

c) demokratikus, pluralista állami 
intézmények kialakításának támogatása, 
beleértve azokat az intézkedéseket, 
amelyek célja a nők szerepének növelése 
az ilyen intézményekben, hatékony polgári 
közigazgatás és az ehhez kapcsolódó jogi 
keretek országos és helyi szinten, független 
igazságszolgáltatás, jó kormányzás és 
közrend,  

Or. en

Indokolás

A III. mellékletben felsorolt bírósági és jogalkotási támogatási intézkedéseken kívül az 
eszköznek lehetővé kell tennie a gyors támogatásnyújtást a határellenőrzésben az 
együttműködési és technikai segítség számára, a válságot vagy konfliktust kiváltó tiltott 
kereskedelem valamennyi formája elleni küzdelem érdekében.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) technikai együttműködés a 
terrorizmus, a szervezett bűnözés és a 
tiltott kereskedelem valamennyi formája 
elleni küzdelemben részt vevő igazságügyi 
és vámhatóságokkal, ezeknek nyújtott 
támogatás, valamint a regionális 
együttműködés támogatása 
vámellenőrzési ügyekben; 

Or. en

Indokolás

A III. mellékletben felsorolt bírósági és jogalkotási támogatási intézkedéseken kívül az 
eszköznek lehetővé kell tennie a gyors támogatásnyújtást a határellenőrzésben az 
együttműködési és technikai segítség számára, a válságot vagy konfliktust kiváltó tiltott 
kereskedelem valamennyi formája elleni küzdelem érdekében.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az alapinfrastruktúra, a lakhatás, a 
középületek, a gazdasági javak és az 
alapvető termelő kapacitás 
helyreállításának és újjáépítésének 
megkezdéséhez szükséges intézkedések 
támogatása, valamint a gazdasági 
tevékenység újraindításához szükséges más 
intézkedések, a foglalkoztatás 
megteremtése és a fenntartható társadalmi 
fejlődéshez szükséges minimumfeltételek 
kialakítása;

e) az alapinfrastruktúra, a lakhatás, a 
középületek, a gazdasági javak és az 
alapvető termelő és kereskedelmi kapacitás 
helyreállításának és újjáépítésének 
megkezdéséhez szükséges intézkedések 
támogatása, valamint a gazdasági 
tevékenység újraindításához szükséges más 
intézkedések, a foglalkoztatás 
megteremtése és a fenntartható társadalmi 
fejlődéshez szükséges minimumfeltételek 
kialakítása;

Or. en
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Indokolás

A termelő kapacitáshoz hasonlóan a kereskedelmi kapacitás helyreállítása is alapvető 
fontosságú a stabilizáció szempontjából.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e pont alá tartozó intézkedések 
kiterjednek az ismeretátadásra, az 
információk és a bevált gyakorlatok 
cseréjére, a kockázatok/fenyegetések 
értékelésére, a kutatásra és elemzésre, a 
korai előrejelző rendszerekre, valamint a 
képzések és szolgáltatások biztosítására. 
Az intézkedések béketeremtési és 
államépítési támogatási fellépések 
végrehajtását célzó pénzügyi és technikai 
támogatást is tartalmazhatnak.

Az e pont alá tartozó intézkedések 
kiterjednek az ismeretátadásra, az 
információk és a bevált gyakorlatok 
cseréjére, a kockázatok/fenyegetések 
értékelésére, a kutatásra és elemzésre, a 
korai előrejelző rendszerekre, a 
válsághelyzetek előrejelzéséhez és 
azonosításához szükséges makrogazdasági 
információk és adatok gyűjtésének, 
elemzésének és felhasználásának 
támogatására, valamint a képzések és 
szolgáltatások biztosítására. Az 
intézkedések béketeremtési és államépítési 
támogatási fellépések végrehajtását célzó 
pénzügyi és technikai támogatást is 
tartalmazhatnak. 

Or. en

Indokolás

Például az alapanyagok árára, az inflációra, az érzékeny áruk és termékek exportjára és 
importjára vonatkozó adatok gyűjtése és elemzése számára támogatást kell nyújtani a 
Stabilitási Eszközből.  

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 pont – a pont – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan konfliktusok csökkentésére 
irányuló erőfeszítések támogatásakor, 
amelyek során fegyveres mozgalmak vagy 



PE487.793v01-00 6/7 PA\899446HU.doc

HU

szövetségeseik a konfliktusok 
finanszírozásához nyers ásványokat 
használnak, fokozott figyelmet kell 
fordítani annak elősegítésére, hogy a 
törvényes hatóságok fel tudjanak lépni e 
gyakorlat ellen és meg tudjanak felelni a 
kimberley-i folyamat tanúsítási 
rendszerének, különösen a nyers gyémánt 
előállítására és kereskedelmére irányuló 
hatékony belföldi ellenőrzések 
végrehajtását illetően. 

Or. en

Indokolás

A kimberley-i folyamat tanúsítási rendszere (2002) a nyers gyémánt kereskedelmének 
ellenőrzésére irányul, hogy vissza lehessen szorítani használatukat a fegyveres mozgalmak 
finanszírozásában. A nyers gyémánt előállítására és kereskedelmére irányuló hatékony 
belföldi ellenőrzések végrehajtása jelentősen csökkentette az úgynevezett „véres gyémántok” 
kereskedelmét, és ily módon hozzájárult számos konfliktus felszámolásához.  

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) az alapanyagokhoz és alapvető 
szükségleti cikkekhez való korlátozott 
hozzáférés, illetve ezek hiányának 
kezelése, ugyanis a fentiek végső soron a 
társadalmi-gazdasági tevékenység 
fenntarthatóságát fenyegethetik;

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet m) pontjában részben megfogalmazott ezen célkitűzést a rendelet 4. és 5. 
cikkében megállapítottaknak megfelelően hosszú távú stabilizációs célkitűzésként meg kell 
említeni. 
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