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AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) steun voor de ontwikkeling van 
democratische en pluralistische 
staatsinstellingen, waaronder maatregelen 
om de rol van vrouwen in zulke 
instellingen te versterken, doelmatig 
burgerlijk bestuur en daarmee 
samenhangende juridische structuren op 
nationaal en lokaal niveau, een 
onafhankelijke rechterlijke macht, goed 
bestuur en openbare orde, met inbegrip 
van niet-militaire technische 
samenwerking ter versterking van het 
algehele burgerlijke gezag, toezicht op het 
veiligheidssysteem en maatregelen ter 
versterking van de capaciteit van de 
rechtshandhavings- en justitiële 
autoriteiten die betrokken zijn bij de 
bestrijding van terrorisme, georganiseerde 
misdaad en alle vormen van illegale 
handel;

(c) steun voor de ontwikkeling van 
democratische en pluralistische 
staatsinstellingen, waaronder maatregelen 
om de rol van vrouwen in zulke 
instellingen te versterken, doelmatig 
burgerlijk bestuur en daarmee 
samenhangende juridische structuren op 
nationaal en lokaal niveau, een 
onafhankelijke rechterlijke macht, goed 
bestuur en openbare orde;

Or. en

Motivering

Behalve de in bijlage 3 genoemde ondersteunende maatregelen van juridische en wetgevende 
aard moet het instrument de mogelijkheid bieden voor snelle ondersteuning van 
samenwerking en technische bijstand bij grenscontroles om alle soorten illegale handel die 
crisissen of conflicten kunnen veroorzaken, te bestrijden.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) bijstand aan en technische 
samenwerking met de justitiële en 
douaneautoriteiten die zich bezighouden 
met de strijd tegen terrorisme, 
georganiseerde misdaad en alle vormen 
van illegale handel, alsook ondersteuning 
van regionale samenwerking op het 
gebied van douanecontroles;

Or. en

Motivering

Behalve de in bijlage 3 genoemde ondersteunende maatregelen van juridische en wetgevende 
aard moet het instrument de mogelijkheid bieden voor snelle ondersteuning van 
samenwerking en technische bijstand bij grenscontroles om alle soorten illegale handel die 
crisissen of conflicten kunnen veroorzaken, te bestrijden.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) steun voor de maatregelen die nodig 
zijn om een begin te maken met het herstel 
en de wederopbouw van belangrijke 
infrastructuur, huisvesting, openbare 
gebouwen en economische activa, alsmede 
fundamentele productiefaciliteiten, en 
andere maatregelen voor het weer op gang 
brengen van de economische activiteit, het 
scheppen van werkgelegenheid en de 
verwezenlijking van de 
minimumvoorwaarden die noodzakelijk 
zijn voor duurzame maatschappelijke 
ontwikkeling;

(e) steun voor de maatregelen die nodig 
zijn om een begin te maken met het herstel 
en de wederopbouw van belangrijke 
infrastructuur, huisvesting, openbare 
gebouwen en economische activa, alsmede 
fundamentele productie- en 
handelsfaciliteiten, en andere maatregelen 
voor het weer op gang brengen van de 
economische activiteit, het scheppen van 
werkgelegenheid en de verwezenlijking 
van de minimumvoorwaarden die 
noodzakelijk zijn voor duurzame 
maatschappelijke ontwikkeling;
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Or. en

Motivering

Behalve productiefaciliteiten zijn ook handelsfaciliteiten van essentieel belang voor de 
stabiliteit.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in dit punt genoemde maatregelen 
omvatten de overdracht van knowhow, de 
uitwisseling van informatie en beste 
praktijken, de beoordeling van 
risico's/bedreigingen, onderzoek en 
analyse, systemen voor vroegtijdige 
waarschuwing, opleiding en 
dienstverlening. De maatregelen kunnen 
ook betrekking hebben op financiële en 
technische bijstand voor de uitvoering van 
maatregelen ter ondersteuning van 
vredesopbouw en opbouw van 
overheidsinstellingen.

De in dit punt genoemde maatregelen 
omvatten de overdracht van knowhow, de 
uitwisseling van informatie en beste 
praktijken, de beoordeling van 
risico's/bedreigingen, onderzoek en 
analyse, systemen voor vroegtijdige 
waarschuwing, bijstand aan het vergaren, 
het analyseren en het benutten van 
macro-economische informatie en 
gegevens om crisissituaties te herkennen 
en erop te anticiperen, opleiding en 
dienstverlening. De maatregelen kunnen 
ook betrekking hebben op financiële en 
technische bijstand voor de uitvoering van 
maatregelen ter ondersteuning van 
vredesopbouw en opbouw van 
overheidsinstellingen.

Or. en

Motivering

Het vergaren en het analyseren van gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld 
grondstoffenprijzen, inflatie, uitvoer of invoer van gevoelige goederen of producten moeten 
ook in aanmerking komen voor steun uit het stabiliteitsinstrument.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Bijlage III - punt 1 – letter a – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat de steun betreft aan inspanningen 
voor het bedwingen van crisissen waarin 
gewapende bewegingen of hun 
bondgenoten grondstoffen gebruiken om 
hun acties te financieren, moet bijzondere 
aandacht uitgaan naar het ondersteunen 
van de legitieme autoriteiten in hun strijd 
tegen deze praktijken en hun 
inspanningen om zich te houden aan het 
Kimberley Process Certification Scheme, 
in het bijzonder wat doeltreffend 
nationaal toezicht op de productie van en 
de handel in ruwe diamant betreft.

Or. en

Motivering

De certificeringsregeling van het in 2002 goedgekeurde Kimberley Process heeft als doel de 
handel in ruwe diamant te controleren om de financieringskanalen van gewapende 
bewegingen droog te leggen. De invoering van strenge nationale controles op de productie en 
de handel heeft geleid tot een significante vermindering van de handel in zogenaamde 
bloeddiamant en achteraf tot de stabilisering van een aantal conflicten.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de aanpak van de beperkte toegang 
tot, of de schaarste van grondstoffen en 
basisvoorzieningen, die uiteindelijk een 
bedreiging kunnen vormen voor de 
duurzaamheid van de sociale en 
economische activiteit;
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Or. en

Motivering

Deze doelstelling, die gedeeltelijk door punt (m) van bijlage I wordt afgedekt, moet 
uitdrukkelijk worden vermeld als doelstelling voor stabiliteit op lange termijn, als bepaald in 
de artikelen 4 en 5 van de verordening.


