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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Priloga I – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podporo razvoju demokratičnih, 
pluralističnih državnih ustanov, vključno z 
ukrepi za povečanje vloge žensk v teh 
ustanovah, učinkovite civilne uprave in s 
tem povezanih pravnih okvirov na 
nacionalni in lokalni ravni, neodvisnega 
sodstva, dobrega upravljanja ter javnega 
reda in miru, vključno z nevojaškim 
tehničnim sodelovanjem, ki bi okrepilo 
splošni civilni nadzor, ter pregleda nad 
sistemom varnosti in ukrepov za okrepitev 
zmogljivosti organov pregona in sodnih 
organov, vključenih v boj proti terorizmu, 
organiziranemu kriminalu in vsem vrstam 
nedovoljenega prometa;

(c) podporo razvoju demokratičnih, 
pluralističnih državnih ustanov, vključno z 
ukrepi za povečanje vloge žensk v teh 
ustanovah, učinkovite civilne uprave in s 
tem povezanih pravnih okvirov na 
nacionalni in lokalni ravni, neodvisnega 
sodstva, dobrega upravljanja ter javnega 
reda in miru; 

Or. en

Obrazložitev

Instrument mora poleg pravnih in zakonodajnih podpornih ukrepov iz priloge 3 zagotavljati 
tudi pospešitev podpore na področju sodelovanja in tehnične pomoči pri nadzoru meja, da bi 
se bilo mogoče spopasti z vsemi vrstami tihotapljenja, zaradi katerih prihaja do kriz ali 
sporov.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Priloga I – točka d a novo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) podporo in tehnično sodelovanje s 
sodnimi in carinskimi organi, ki 
sodelujejo v boju proti terorizmu, 
organiziranemu kriminalu in vsem vrstam 
nedovoljenega prometa, in podporo 
regionalnemu sodelovanju na področju 
carinskega nadzora;

Or. en

Obrazložitev

Instrument mora poleg pravnih in zakonodajnih podpornih ukrepov iz priloge 3 zagotavljati 
tudi pospešitev podpore na področju sodelovanja in tehnične pomoči pri nadzoru meja, da bi 
se bilo mogoče spopasti z vsemi vrstami tihotapljenja, zaradi katerih prihaja do kriz ali 
sporov.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Priloga I – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podporo ukrepom, ki so nujni za 
začetek sanacije in obnove ključne 
infrastrukture, stanovanjskih in javnih 
zgradb ter ekonomskih sredstev, pa tudi 
bistvenih proizvodnih zmogljivosti, ter 
drugim ukrepom za ponovni začetek 
gospodarske dejavnosti, ustvarjanje 
zaposlitev in vzpostavitev minimalnih 
pogojev, ki so potrebni za trajnostni 
socialni razvoj;

(e) podporo ukrepom, ki so nujni za 
začetek sanacije in obnove ključne 
infrastrukture, stanovanjskih in javnih 
zgradb ter ekonomskih sredstev, pa tudi 
bistvenih proizvodnih in trgovinskih
zmogljivosti, ter drugim ukrepom za 
ponovni začetek gospodarske dejavnosti, 
ustvarjanje zaposlitev in vzpostavitev 
minimalnih pogojev, ki so potrebni za 
trajnostni socialni razvoj;

Or. en
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Obrazložitev

Za stabilizacijo je poleg obnove produktivnih zmogljivosti bistvenega pomena tudi obnova 
trgovinskih zmogljivosti. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz te točke vključujejo prenos 
znanja, izmenjavo informacij in najboljših 
praks, oceno tveganj/nevarnosti, raziskave 
in analize, sisteme zgodnjega opozarjanja, 
usposabljanje ter opravljanje storitev. 
Lahko vključujejo tudi finančno in 
tehnično pomoč za izvajanje podpornih 
ukrepov za vzpostavljanje miru in 
oblikovanje države.

Ukrepi iz te točke vključujejo prenos 
znanja, izmenjavo informacij in najboljših 
praks, oceno tveganj/nevarnosti, raziskave 
in analize, sisteme zgodnjega opozarjanja, 
podporo zbiranju, analizi in uporabi 
makroekonomskih informacij in podatkov 
za predvidevanje ali prepoznavanje 
kriznih razmer, usposabljanje ter 
opravljanje storitev. Lahko vključujejo tudi 
finančno in tehnično pomoč za izvajanje 
podpornih ukrepov za vzpostavljanje miru 
in oblikovanje države. 

Or. en

Obrazložitev

Do pomoči v okviru instrumenta za stabilnost bi morala biti upravičena tudi zbiranje in 
analiza podatkov, na primer o stopnjah osnovnih proizvodov, inflaciji ter izvozu ali uvozu 
občutljivega blaga ali proizvodov. 

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Priloga III – točka 1 – točka a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri podpori prizadevanj za zajezitev 
sporov, ki jih oborožena gibanja ali 
njihovi zavezniki financirajo s surovimi 
minerali, je treba posebno pozornost 
nameniti pomoči legitimnim organom pri 
boju proti tovrstnemu ravnanju ter 
upoštevati sistem potrjevanja procesa 
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Kimberley, predvsem ko gre za izvajanje 
učinkovitih notranjih kontrol proizvodnje 
surovih diamantov in trgovine z njimi.

Or. en

Obrazložitev

Cilj sistema potrjevanja procesa Kimberley (sklenjenega v letu 2002) je nadzor nad trgovino 
s surovimi diamanti, da bi zajezili financiranje oboroženih gibanj. Zaradi izvajanja natančnih 
notranjih kontrol pri proizvodnji in trgovini se je precej zmanjšal promet s t.i. "krvavimi 
diamanti", to pa je posledično prispevalo k stabilizaciji več sporov.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Priloga III – točka 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) spopadanju z omejenim dostopom do 
osnovnih proizvodov in potrebščin ter 
njihovim pomanjkanjem, ki bi lahko v 
končni fazi ogrozila trajnost družbeno-
gospodarske dejavnosti; 

Or. en

Obrazložitev

Kot dolgoročni stabilizacijski cilj, kot je opredeljen v členih 4 in 5 uredbe, velja omeniti tudi 
ta cilj, ki je delno zajet v točki "m" priloge I. 


