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AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Anexa I – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijin pentru dezvoltarea unor instituții 
publice democratice și pluraliste, inclusiv 
pentru măsuri de consolidare a rolului 
femeilor în astfel de instituții, pentru o 
administrație civilă eficace și cadre juridice 
aferente la nivel național și local, pentru un 
sistem judiciar independent, bună 
guvernanță și ordine publică, inclusiv 
pentru o cooperare tehnică de altă natură 
decât militară ce vizează consolidarea 
controlului civil general și pentru 
monitorizarea sistemului de securitate, 
precum și pentru măsuri de consolidare a 
capacității autorităților de aplicare a legii 
și a autorităților judiciare implicate în 
combaterea terorismului, a criminalității 
organizate și a tuturor formelor de trafic 
ilicit;

(c) sprijin pentru dezvoltarea unor instituții 
publice democratice și pluraliste, inclusiv 
pentru măsuri de consolidare a rolului 
femeilor în astfel de instituții, pentru o 
administrație civilă eficace și cadre juridice 
aferente la nivel național și local, pentru un 
sistem judiciar independent, buna
guvernare și ordine publică 

Or. en

Justificare

În afara măsurilor de sprijin juridic și legislativ, enumerate la anexa 3, instrumentul trebuie 
să permită acordarea accelerată de sprijin în vederea cooperării și asistenței tehnice pentru 
controlul frontierelor, pentru a putea combate toate tipurile de trafic care generează crize 
sau conflicte. 
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Anexa I – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) sprijină cooperarea tehnică cu 
autoritățile juridice și vamale implicate în 
combaterea terorismului, a crimei 
organizate și a tuturor formelor de trafic 
ilegal și sprijină cooperarea regională în 
chestiunile referitoare la controlul vamal;

Or. en

Justificare

În afara măsurilor de sprijin juridic și legislativ, enumerate la anexa 3, instrumentul trebui să 
permită acordarea accelerată de sprijin în vederea cooperării și asistenței tehnice pentru 
controlul frontierelor, pentru a putea combate toate tipurile de trafic care generează crize 
sau conflicte. 

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Anexa I – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sprijin pentru măsurile necesare pentru 
inițierea reabilitării și a reconstrucției de 
infrastructuri, locuințe, imobile publice și 
bunuri economice cruciale, precum și 
pentru capacitatea de producție esențiale, 
precum și pentru alte măsuri ce vizează 
reluarea activității economice, crearea de 
locuri de muncă și crearea condițiilor 
minime necesare pentru o dezvoltare 
socială durabilă;

(e) sprijin pentru măsurile necesare pentru 
inițierea reabilitării și a reconstrucției de 
infrastructuri, locuințe, imobile publice și 
bunuri economice cruciale, precum și 
pentru capacitatea de producție și 
comercială esențiale, precum și pentru alte 
măsuri ce vizează reluarea activității 
economice, crearea de locuri de muncă și 
crearea condițiilor minime necesare pentru 
o dezvoltare socială durabilă;

Or. en

Justificare

Reabilitarea atât a capacităților de producție, cât și a celor comerciale este crucială pentru 
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stabilizare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Anexa II – punct 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile prevăzute la acest punct includ 
transferul de cunoștințe, schimbul de 
informații și de cele mai bune practici, 
evaluarea riscurilor sau a amenințărilor, 
cercetarea și analiza, sistemele de alertă 
timpurie, activitățile de formare și 
furnizarea de servicii. Măsurile pot include, 
de asemenea, asistență financiară și tehnică 
pentru punerea în aplicare a acțiunilor de 
consolidare a păcii și de sprijin pentru 
construcția statală.

Măsurile prevăzute la acest punct includ 
transferul de cunoștințe, schimbul de 
informații și de cele mai bune practici, 
evaluarea riscurilor sau a amenințărilor, 
cercetarea și analiza, sistemele de alertă 
timpurie, sprijin în vederea colectării, 
analizării și folosirii informațiilor și a 
datelor macroeconomice, pentru a 
anticipa sau identifica situațiile de criză, 
activitățile de formare și furnizarea de 
servicii Măsurile pot include, de asemenea, 
asistență financiară și tehnică pentru 
punerea în aplicare a acțiunilor de 
consolidare a păcii și de sprijin pentru 
construcția statală. 

Or. en

Justificare

Colectarea și analizarea datelor referitore la, de exemplu, ratele bunurilor primare, inflație, 
exportarea sau importarea de bunuri sau produse sensibile, ar trebui să eligibile pentru 
sprijinul acordat prin Instrumentul pentru stabilitate. 

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – litera a – paragraful 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește asistența pentru 
stoparea conflictelor în care mișcările 
armate sau aliații acestora folosesc 
minerale brute pentru finanțarea acestor 
conflicte, trebuie acordată o atenție 
specială ajutorului acordat autorităților 
legitime în vederea combaterii acestor 
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practici și a respectării Procesului 
Kimberley, în special în ceea ce privește 
implementarea unor controale domestice 
eficace a producției și a comerțului cu 
diamante brute.

Or. en

Justificare

Procesul de la Kimberley (încheiat în 2002) are scopul de controla comerțul cu diamante 
brute pentru a opri finanțarea conflictelor armate. Introducerea unui control domestic 
riguros al producției și comerțului cu diamante a avut drept rezultat scăderea traficului cu 
așa-numitele „diamante însângerate”, contribuind astfel la stabilizarea câtorva conflicte.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) rezolvarea accesului limitat sau a 
penuriei de bunuri primare și de 
necesități de bază, situații care pot 
amenința sustenabilitatea activităților 
socio-economice;

Or. en

Justificare

Acest obiectiv, acoperit parțial la litera (m) din anexa I, ar trebui menționat și ca obiectiv de 
stabilizare pe termen lung, după cum se prevede la articolele 4 și 5 din regulament.   


