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ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Apoio ao desenvolvimento de 
instituições estatais democráticas e 
pluralistas, nomeadamente medidas 
destinadas a reforçar o papel das mulheres 
em tais instituições, uma administração 
civil eficaz e os quadros legais 
correspondentes a nível nacional e local, 
um sistema judicial independente, a boa 
governação e a lei e a ordem públicas, 
incluindo cooperação técnica não militar 
destinada a reforçar o controlo civil geral, 
bem como a supervisão do sistema de 
segurança e medidas destinadas a 
reforçar a capacidade dos organismos 
responsáveis pela aplicação da lei e das 
autoridades judiciais envolvidas na luta 
contra o terrorismo, a criminalidade 
organizada e todas as formas de tráfico 
ilegal;

(c) Apoio ao desenvolvimento de 
instituições estatais democráticas e 
pluralistas, nomeadamente medidas 
destinadas a reforçar o papel das mulheres 
em tais instituições, uma administração 
civil eficaz e os quadros legais 
correspondentes a nível nacional e local, 
um sistema judicial independente, a boa 
governação e a lei e a ordem públicas; 

Or. en

Justificação

Além das medidas de apoio jurídico e legislativo elencadas no anexo III, o instrumento de 
estabilidade deve possibilitar um processo célere de apoio à cooperação e de apoio técnico 
ao controlo de fronteiras, de modo a fazer face a todos os tipos de tráfico que possam gerar 
crises ou conflitos.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Apoio e cooperação técnica com as 
autoridades judiciárias e aduaneiras 
envolvidas na luta contra o terrorismo, a 
criminalidade organizada e todas as 
formas de tráfico, bem como apoio à 
cooperação regional em matéria de 
controlos aduaneiros;

Or. en

Justificação

Além das medidas de apoio jurídico e legislativo elencadas no anexo III, o instrumento de 
estabilidade deve possibilitar um processo célere de apoio à cooperação e de apoio técnico 
ao controlo de fronteiras, de modo a fazer face a todos os tipos de tráfico que possam gerar 
crises ou conflitos.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Anexo I – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Apoio às medidas necessárias para 
iniciar a reabilitação e reconstrução de 
infraestruturas fundamentais, habitações, 
edifícios públicos e bens económicos, 
assim como das capacidades de produção 
essenciais e a outras medidas para 
fomentar a retoma da atividade económica, 
a criação de emprego e a criação das 
condições mínimas necessárias para um 
desenvolvimento social sustentável;

(e) Apoio às medidas necessárias para 
iniciar a reabilitação e reconstrução de 
infraestruturas fundamentais, habitações,
edifícios públicos e bens económicos, 
assim como das capacidades comerciais e
de produção essenciais e a outras medidas 
para fomentar a retoma da atividade 
económica, a criação de emprego e a 
criação das condições mínimas necessárias 
para um desenvolvimento social 
sustentável;

Or. en
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Justificação

Além das capacidades de produção, também a reabilitação das capacidades comerciais é 
essencial para a estabilização.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Anexo II – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas previstas no presente ponto 
compreendem a transferência de know-
how, o intercâmbio de informações e 
melhores práticas, a avaliação, 
investigação e análise em matéria de riscos 
e ameaças, sistemas de alerta rápido, 
formação e prestação de serviços. As 
medidas também podem incluir assistência 
financeira e técnica para a execução das 
ações de apoio à instauração da paz e à 
consolidação do Estado.

As medidas previstas no presente ponto 
compreendem a transferência de know-
how, o intercâmbio de informações e 
melhores práticas, a avaliação, 
investigação e análise em matéria de riscos 
e ameaças, sistemas de alerta rápido, o
apoio à recolha, análise e utilização de 
informações e dados macroeconómicos no 
sentido de antecipar ou identificar 
situações de crise, formação e prestação de 
serviços. As medidas também podem 
incluir assistência financeira e técnica para 
a execução das ações de apoio à 
instauração da paz e à consolidação do 
Estado. 

Or. en

Justificação

A recolha e análise de dados sobre, por exemplo, os preços dos bens primários, a inflação e a 
exportação ou importação de produtos e mercadorias sensíveis devem ser elegíveis para o 
apoio concedido no âmbito do IE. 

Alteração 5

Proposta de regulamento
Anexo III – n.º 1 – alínea a) – parágrafo 4-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Relativamente à assistência para travar os 
conflitos financiados pelos movimentos 
armados ou pelos seus aliados com 
recurso a minerais brutos, deve ser dada 
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especial atenção à ajuda a prestar às 
autoridades legítimas, para que estas 
possam combater tais práticas e respeitar 
o Sistema de Certificação do Processo de 
Kimberley, especialmente no que se refere 
à implementação de controlos internos 
eficazes sobre a produção e o comércio de 
diamantes brutos.

Or. en

Justificação

O Sistema de Certificação do Processo de Kimberley (concluído em 2002) visa controlar o 
comércio de diamantes brutos, a fim de pôr termo ao financiamento de movimentos armados. 
A implementação de rigorosos controlos internos sobre a produção e o comércio resultou 
numa significativa redução do tráfico do chamado "diamante de sangue", contribuindo, 
assim, para a estabilização de vários conflitos.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Anexo III – n.º 2 – alínea e-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Fazer face ao acesso limitado ou à 
escassez de bens primários e de primeira 
necessidade, o que pode, em último caso, 
ameaçar a sustentabilidade da atividade 
socioeconómica;

Or. en

Justificação

Este objetivo, parcialmente abrangido pela alínea m) do anexo I, deve ainda ser mencionado 
enquanto objetivo de estabilização a longo prazo, como estabelecido nos artigos 4.º e 5.º do 
regulamento. 


