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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Bilaga I – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Stöd till utveckling av demokratiska 
och pluralistiska statliga institutioner, bl.a. 
åtgärder för att främja kvinnors roll i dessa 
institutioner, en effektiv civilförvaltning 
och därtill hörande rättsliga ramar på 
nationell och lokal nivå, ett oberoende 
rättsväsende, god samhällsstyrning och lag 
och ordning, bl.a. icke-militärt tekniskt 
samarbete för att stärka övergripande civil 
kontroll, översyn av säkerhetssystemet och 
åtgärder för att stärka förmågan till 
brottsbekämpning och rättsväsendets 
kapacitet i kampen mot terrorism, 
organiserad brottslighet och alla former 
av människosmuggling.

(c) Stöd till utveckling av demokratiska 
och pluralistiska statliga institutioner, bl.a. 
åtgärder för att främja kvinnors roll i dessa 
institutioner, en effektiv civilförvaltning 
och därtill hörande rättsliga ramar på 
nationell och lokal nivå, ett oberoende 
rättsväsende, god samhällsstyrning och lag 
och ordning. 

Or. en

Motivering

Utöver de juridiska och lagstiftningsmässiga stödåtgärder som listas i bilaga 3 bör 
instrumentet göra det möjligt att snabbt ge stöd till samarbete och tekniskt stöd till kontroll av 
gränserna i syfte att motverka all slags olaglig handel som medför kriser eller konflikter.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Bilaga I – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Stöd till och tekniskt samarbete med 
rättsliga myndigheter och tullmyndigheter 
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som arbetar med att bekämpa terrorism, 
organiserad brottslighet och alla former 
av olaglig handel, och stöd till regionalt 
samarbete avseende tullkontroller.

Or. en

Motivering

Utöver de juridiska och lagstiftningsmässiga stödåtgärder som listas i bilaga 3 bör 
instrumentet göra det möjligt att snabbt ge stöd till samarbete och tekniskt stöd till kontroll av 
gränserna i syfte att motverka all slags olaglig handel som medför kriser eller konflikter.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Bilaga I – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Stöd till åtgärder som behövs för att 
börja rehabilitera och återupprätta viktig 
infrastruktur, bostäder, offentliga 
byggnader, ekonomiska tillgångar och 
grundläggande produktionskapacitet samt 
andra åtgärder för att få fart på ekonomisk 
aktivitet och sysselsättning samt skapa 
minimiförutsättningarna för en hållbar 
social utveckling.

(e) Stöd till åtgärder som behövs för att 
börja rehabilitera och återupprätta viktig 
infrastruktur, bostäder, offentliga 
byggnader, ekonomiska tillgångar och 
grundläggande produktions- och 
handelskapacitet samt andra åtgärder för 
att få fart på ekonomisk aktivitet och 
sysselsättning samt skapa 
minimiförutsättningarna för en hållbar 
social utveckling.

Or. en

Motivering

Inte bara produktionskapacitet utan även handelskapacitet är av grundläggande betydelse för 
stabilisering.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärderna under denna punkt ska omfatta 
kunskapsöverföring, utbyte av information 

Åtgärderna under denna punkt ska omfatta 
kunskapsöverföring, utbyte av information 
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och bästa metoder, bedömning av risker 
och hotbilder, forskning och analys, system 
för tidig varning, utbildning och 
tillhandahållande av tjänster. Åtgärderna 
kan också inbegripa finansiellt och tekniskt 
bistånd för genomförandet av freds- och 
statsbyggande stödåtgärder.

och bästa metoder, bedömning av risker 
och hotbilder, forskning och analys, system 
för tidig varning, stöd till insamling, 
analys och användning av 
makroekonomisk information och 
uppgifter för att föregripa eller identifiera 
krissituationer, utbildning och 
tillhandahållande av tjänster. Åtgärderna 
kan också inbegripa finansiellt och tekniskt 
bistånd för genomförandet av freds- och 
statsbyggande stödåtgärder. 

Or. en

Motivering

Insamling och analys av uppgifter avseende till exempel råvarutillgångar, inflation, export 
eller import av känsliga varor eller produkter bör kunna få stöd genom 
stabilitetsinstrumentet. 

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Bilaga III – led 1 – led a – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller insatser för att stävja 
konflikter i vilka beväpnade grupper eller 
deras allierade använder råmineraler för 
att finansiera striderna, ska särskild 
uppmärksamhet ägnas åt att hjälpa de 
legitima myndigheterna att bekämpa 
denna praxis och att följa Kimberley-
processens certifieringssystem, särskilt 
vad gäller tillämpning av effektiva 
inhemska kontroller av produktionen av 
och handeln med rådiamanter.

Or. en

Motivering

Kimberley-processens certifieringssystem (antaget 2002) syftar till att kontrollera handeln 
med rådiamanter för att förhindra finansiering av väpnade grupper. Tillämpning av strikta 
inhemska kontroller av produktion och handel har lett till en kraftig minskning av handeln 
med dessa ”blodsdiamanter” och därmed bidragit till att flera konfliktsituationer 
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stabiliserats.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Bilaga III – led 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Vidta åtgärder mot den begränsade 
tillgången till, eller bristen på, råvaror 
och grundläggande förnödenheter vilken i 
sista hand kan utgöra ett hot mot 
samhällsekonomins hållbarhet.

Or. en

Motivering

Detta mål, som delvis omfattas av led m i bilaga I, bör också nämnas som ett långsiktigt 
stabiliseringsmål enligt artiklarna 4 och 5 i förordningen. 


