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POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspieranie rozwoju demokratycznych i 
pluralistycznych instytucji państwowych, 
między innymi środków mających na celu 
zwiększenie roli kobiet w takich 
instytucjach, wspieranie skutecznej 
administracji cywilnej i związanych z nią 
ram prawnych na szczeblu krajowym i 
lokalnym, wspieranie niezależnego 
sądownictwa, dobrych rządów oraz 
porządku publicznego, w tym 
niewojskowej współpracy technicznej, 
mającej na celu wzmocnienie ogólnej 
kontroli cywilnej, wspieranie nadzoru nad 
systemem bezpieczeństwa, a także 
wspieranie środków wzmacniających 
zdolności organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości w zakresie zwalczania 
terroryzmu, przestępczości 
zorganizowanej i wszelkich form 
nielegalnego handlu;

c) wspieranie rozwoju demokratycznych i 
pluralistycznych instytucji państwowych, 
między innymi środków mających na celu 
zwiększenie roli kobiet w takich 
instytucjach, wspieranie skutecznej 
administracji cywilnej i związanych z nią 
ram prawnych na szczeblu krajowym i 
lokalnym, wspieranie niezależnego 
sądownictwa, dobrych rządów oraz 
porządku publicznego; 

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz prawnych i legislacyjnych środków wsparcia wymienionych w załączniku 3 
instrument powinien umożliwiać przyspieszone wsparcie dla współpracy oraz techniczne 
wsparcie w zakresie kontroli granicznej w celu zaradzenia wszelkiego rodzaju nielegalnemu 
handlowi powodującemu kryzysy lub konflikty.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wspieranie organów sądowniczych i 
celnych zaangażowanych w walkę z 
terroryzmem, przestępczością 
zorganizowaną i wszelkimi formami 
nielegalnego handlu oraz techniczna 
współpraca z nimi, a także wspieranie 
regionalnej współpracy w zakresie 
kontroli celnych;

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz prawnych i legislacyjnych środków wsparcia wymienionych w załączniku 3 
instrument powinien umożliwiać przyspieszone wsparcie dla współpracy oraz techniczne 
wsparcie w zakresie kontroli granicznej w celu zaradzenia wszelkiego rodzaju nielegalnemu 
handlowi powodującemu kryzysy lub konflikty.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wspieranie działań niezbędnych do 
rozpoczęcia odbudowy i odnowy 
najważniejszych zasobów infrastruktury, 
zasobów mieszkalnych, budynków 
publicznych i zasobów gospodarczych, jak 
i podstawowych mocy produkcyjnych, 
ponownego uruchomienia działalności 
gospodarczej i tworzenia miejsc pracy oraz 
zapewnienia minimalnych warunków 
koniecznych dla trwałego rozwoju 
społecznego;

e) wspieranie działań niezbędnych do 
rozpoczęcia odbudowy i odnowy 
najważniejszych zasobów infrastruktury, 
zasobów mieszkalnych, budynków 
publicznych i zasobów gospodarczych, jak 
i podstawowych mocy produkcyjnych i 
zdolności handlowych, ponownego 
uruchomienia działalności gospodarczej i 
tworzenia miejsc pracy oraz zapewnienia 
minimalnych warunków koniecznych dla 
trwałego rozwoju społecznego;

Or. en
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Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku mocy produkcyjnych przywrócenie zdolności handlowych ma 
podstawowe znaczenie dla stabilizacji.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania wymienione w niniejszym 
punkcie obejmują przekazywanie wiedzy 
specjalistycznej, wymianę informacji i 
najlepszych praktyk, ocenę 
ryzyka/zagrożeń, badania i analizy, 
systemy wczesnego ostrzegania, szkolenia 
oraz świadczenie usług. Działania mogą 
także obejmować pomoc finansową i 
techniczną przy realizacji przedsięwzięć 
służących wspieraniu budowania pokoju i 
państwowości.

Działania wymienione w niniejszym 
punkcie obejmują przekazywanie wiedzy 
specjalistycznej, wymianę informacji i 
najlepszych praktyk, ocenę 
ryzyka/zagrożeń, badania i analizy, 
systemy wczesnego ostrzegania, wsparcie 
w zakresie gromadzenia, analizy i 
wykorzystania informacji oraz danych 
makroekonomicznych w celu 
przewidywania lub rozpoznawania 
sytuacji kryzysowych, szkolenia oraz 
świadczenie usług. Działania mogą także 
obejmować pomoc finansową i techniczną 
przy realizacji przedsięwzięć służących 
wspieraniu budowania pokoju i 
państwowości. 

Or. en

Uzasadnienie

Gromadzenie i analiza danych dotyczących na przykład cen towarów podstawowych, inflacji, 
wywozu lub przywozu towarów lub produktów wrażliwych powinny kwalifikować się do 
wsparcia z Instrumentu na rzecz Stabilności. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – litera a) – ustęp 4 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do wspierania starań na 
rzecz łagodzenia konfliktów, w których 
uzbrojone ugrupowania lub ich 
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sprzymierzeńcy wykorzystują 
nieoszlifowane minerały do finansowania 
takich konfliktów, należy zwrócić 
szczególną uwagę na pomaganie legalnym 
organom w zwalczaniu takich praktyk 
oraz w zachowywaniu zgodności z 
systemem certyfikacji procesu Kimberley, 
zwłaszcza jeśli chodzi o wdrażanie 
skutecznych krajowych kontroli produkcji 
nieoszlifowanych diamentów i handlu 
nimi.

Or. en

Uzasadnienie

System certyfikacji procesu Kimberley (wprowadzony w 2002 r.) ma na celu kontrolę handlu 
nieoszlifowanymi diamentami, aby powstrzymać finansowanie ruchów zbrojnych. Wdrożenie 
rygorystycznych krajowych kontroli produkcji i handlu doprowadziło do znacznego 
ograniczenia tak zwanego handlu „krwawymi diamentami” i co za tym idzie przyczyniło się 
do stabilizacji kilku konfliktów. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zaradzenie problemowi ograniczonego 
dostępu do lub niedoboru podstawowych 
towarów i produktów pierwszej potrzeby, 
który mógłby w końcu zagrozić trwałemu 
charakterowi działalności społeczno-
gospodarczej;

Or. en

Uzasadnienie

Cel ten, częściowo ujęty w załączniku I lit. m) powinien być również wspomniany jako 
długoterminowy cel stabilizacji określony w art. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia. 
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