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GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
I pielikums – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbalsts demokrātisku un plurālistisku 
valsts iestāžu izveidei, tostarp sieviešu 
lomas sekmēšanai šādās iestādēs, efektīvai 
civilajai pārvaldei un ar to saistītai 
tiesiskajai sistēmai valsts un vietējā līmenī, 
neatkarīgām tiesu iestādēm, labas 
pārvaldības, likumības un kārtības 
nodrošināšanai, tostarp nemilitāras 
tehniskas sadarbības sekmēšanai un
kopējās civilās pārvaldes stiprināšanai, kā 
arī kopējo drošības sistēmu un pasākumu 
tiesībaizsardzības efektivitātes 
palielināšanai un to tiesu iestāžu 
stiprināšanai, kas iesaistītas cīņā pret 
terorismu, organizēto noziedzību un visu 
veidu nelegālo tirdzniecību;

(c) atbalsts demokrātisku un plurālistisku 
valsts iestāžu izveidei, tostarp sieviešu 
lomas sekmēšanai šādās iestādēs, efektīvai 
civilajai pārvaldei un ar to saistītai 
tiesiskajai sistēmai valsts un vietējā līmenī, 
neatkarīgām tiesu iestādēm, labas 
pārvaldības, likumības un kārtības 
nodrošināšanai; 

Or. en

Pamatojums

Papildus 3. pielikumā uzskaitītajiem juridiskajiem un leģislatīvajiem atbalsta pasākumiem 
instrumentam būtu jārada iespēja paātrināti atbalstīt sadarbību un tehnisko atbalstu 
robežkontrolei, lai risinātu jebkādas nelegālas tirdzniecības izraisītas krīzes vai konfliktus.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
I pielikums – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) atbalsts un tehniskā sadarbība ar 
tiesu un muitas iestādēm, kas iesaistītas 
cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību 
un visu veidu nelegālo tirdzniecību, un 
atbalsts reģionālajai sadarbībai muitas 
kontroles jautājumos.

Or. en

Pamatojums

Papildus 3. pielikumā uzskaitītajiem juridiskajiem un leģislatīvajiem atbalsta pasākumiem 
instrumentam būtu jārada iespēja paātrināti atbalstīt sadarbību un tehnisko atbalstu 
robežkontrolei, lai risinātu jebkādas nelegālas tirdzniecības izraisītas krīzes vai konfliktus.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
I pielikums – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) atbalsts pasākumiem, kas vajadzīgi, lai 
sāktu pamatinfrastruktūras, mitekļu, 
sabiedrisko celtņu un ekonomisko līdzekļu, 
kā arī būtisko ražošanas jaudu atjaunošanu, 
un pasākumiem tautsaimnieciskās 
aktivitātes atsākšanai un nodarbinātības 
palielināšanai, kā arī ilgtspējīgai sociālajai 
attīstībai nepieciešamo apstākļu 
nodrošināšanai;

(e) atbalsts pasākumiem, kas vajadzīgi, lai 
sāktu pamatinfrastruktūras, mitekļu, 
sabiedrisko celtņu un ekonomisko līdzekļu, 
kā arī būtisko ražošanas un tirdzniecības
jaudu atjaunošanu, un pasākumiem 
tautsaimnieciskās aktivitātes atsākšanai un 
nodarbinātības palielināšanai, kā arī 
ilgtspējīgai sociālajai attīstībai 
nepieciešamo apstākļu nodrošināšanai;

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā ražošanas jaudu atjaunošana arī tirdzniecības jaudu atjaunošana ir būtiska 
stabilizācijai.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētie pasākumi ietver 
zinātības nodošanu, informācijas un 
paraugprakses apmaiņu, riska un draudu 
izvērtējumu, pētījumus un analīzi, agrīnās 
brīdināšanas sistēmas, apmācību un 
pakalpojumu sniegšanu. Vajadzības 
gadījumā pasākumi var ietvert arī 
finansiālu un tehnisku atbalstu miera un 
valsts veidošanas pasākumu atbalstam.

Šajā punktā minētie pasākumi ietver 
zinātības nodošanu, informācijas un 
paraugprakses apmaiņu, riska un draudu 
izvērtējumu, pētījumus un analīzi, agrīnās 
brīdināšanas sistēmas, atbalstu 
makroekonomiskās informācijas un datu 
vākšanai, analizēšanai un izmantošanai 
krīzes situāciju prognozēšanas un 
identificēšanas nolūkā, apmācību un 
pakalpojumu sniegšanu. Vajadzības 
gadījumā pasākumi var ietvert arī 
finansiālu un tehnisku atbalstu miera un 
valsts veidošanas pasākumu atbalstam. 

Or. en

Pamatojums

Stabilitātes instrumenta atbalstu vajadzētu būt tiesībām izmantot datu vākšanai un 
analizēšanai, piemēram, attiecībā uz primāro preču likmēm, inflāciju un jutīgu preču vai 
produktu eksportu un importu. 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz palīdzību centieniem mazināt 
konfliktus, kuros bruņotas kustības vai to 
sabiedrotie šādu konfliktu finansēšanai 
izmanto neapstrādātus derīgos izrakteņus, 
īpašu uzmanību pievērš tam, lai palīdzētu 
likumīgajām iestādēm apkarot šādu 
praksi un ievērot Kimberli procesa 
sertifikācijas sistēmu, it sevišķi attiecībā 
uz efektīvu iekšzemes kontroli pār 
neapstrādātu dimantu ražošanu un 
tirdzniecību.
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Or. en

Pamatojums

Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas (kas izveidota 2002. gadā) mērķis ir kontrolēt 
neapstrādātu dimantu tirdzniecību, lai ierobežotu bruņotu kustību finansēšanu. Stingras 
iekšzemes kontroles īstenošana pār ražošanu un tirdzniecību ievērojami samazināja 
tirdzniecību ar t. s. „asiņainajiem dimantiem” un attiecīgi veicināja stabilizāciju vairāku 
konfliktu gadījumā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) novērst ierobežoto piekļuvi vai 
trūkumu attiecībā uz primārajām precēm 
un pirmās nepieciešamības precēm, kas 
varētu nopietni apdraudēt 
sociālekonomiskās darbības ilgtspēju;

Or. en

Pamatojums

Šis mērķis, kas daļēji ietverts I pielikuma m) punktā, arī būtu jāpiemin kā ilgtermiņa 
stabilizācijas mērķis, kas noteikts regulas 4. un 5. pantā. 


