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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 

да включи в доклада си следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) да се посрещнат специфични 

глобални и трансрегионални заплахи с 

дестабилизиращ ефект, включително 

изменението на климата. 

в) да се посрещнат специфични 

глобални и трансрегионални заплахи с 

дестабилизиращ ефект и да се осигури 

подготвеност за справяне с 

предкризисни и следкризисни 

ситуации, включително изменението на 

климата. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Приложение I – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) подкрепа за развитие на 

демократични, плуралистични 

държавни институции, включително 

мерки за засилване ролята на жените в 

тези институции, на ефективна 

гражданска администрация и съответни 

правни рамки на национално и местно 

равнище, на независима съдебна 

система, на добро управление и 

законност и ред, включително 

невоенно техническо сътрудничество 

за засилване на общия граждански 

контрол, на надзор върху системата 

за сигурност, както и на мерки за 

засилване на капацитета на 

в) подкрепа за развитие на 

демократични, плуралистични 

държавни институции, включително 

мерки за засилване ролята на жените в 

тези институции, на ефективна 

гражданска администрация и съответни 

правни рамки на национално и местно 

равнище, на независима съдебна 

система, на добро управление и 

законност и ред;  
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правоприлагащите и съдебните 

органи, които участват в борбата 

срещу тероризма, организираната 

престъпност и всички форми на 

незаконен трафик; 

Обосновка 

Освен мерките за подкрепа в съдебната и законодателната област, които са 

изброени в приложение ІІІ, инструментът следва да дава възможност за ускорено 

предоставяне на помощ за сътрудничество и техническа помощ за граничния 

контрол, с цел справяне с всички форми на трафик, които пораждат кризи или 

конфликти. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Приложение І – буква г a) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) подкрепа и техническо 

сътрудничество със съдебните и 

митническите органи, които 

участват в борбата срещу тероризма, 

организираната престъпност и 

всички форми на незаконен трафик, 

включително трафика на хора, и 

подкрепа за регионалното 

сътрудничество по въпросите на 

митническия контрол; 

 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Приложение I – буква д) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) подкрепа за мерките, необходими за 

започване на възстановяване и 

реконструкция на ключови 

инфраструктури, жилища, обществени 

сгради и икономически активи, както и 

съществен производствен капацитет, 

д) подкрепа за мерките, необходими за 

започване на възстановяване и 

реконструкция на ключови 

инфраструктури, жилища, обществени 

сгради и икономически активи, както и 

съществен производствен и търговски 
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както и други мерки за повторното 

започване на икономическа дейност и 

създаването на заетост и установяването 

на минимални условия, необходими за 

устойчиво социално развитие; 

капацитет, както и други мерки за 

повторното започване на икономическа 

дейност, поддържането и, в частност, 

създаването на заетост и установяването 

на минимални условия, необходими за 

устойчиво социално развитие; 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Приложение I – буква м) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

м) подкрепа за социално-икономически 

мерки за насърчаване на справедливия 

достъп и прозрачното управление на 

природните ресурси в ситуация на криза 

или на възникваща криза; 

м) подкрепа за социално-икономически 

мерки за насърчаване на справедливия 

достъп и устойчивото и прозрачното 

управление на природните ресурси в 

ситуация на криза или на възникваща 

криза; 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Мерките съгласно тази буква включват 

трансфер на ноу-хау, обмен на 

информация и добри практики, оценка 

на риска/заплахата, научни изследвания 

и анализ, системи за ранно 

предупреждение, обучение и 

предоставяне на услуги. Мерките могат 

също да включват финансова и 

техническа помощ за изпълнението на 

дейности за подкрепа на укрепването на 

мира и на държавното изграждане. 

Мерките съгласно тази буква включват 

трансфер на ноу-хау, обмен на 

информация и добри практики, оценка 

на риска/заплахата, научни изследвания 

и анализ, системи за ранно 

предупреждение, подкрепа за 

събирането, анализирането и 

използването на макроикономическа 

информация и данни за предвиждане 

или установяване на кризисни 

ситуации, обучение и предоставяне на 

услуги. Мерките могат също да 

включват финансова и техническа 

помощ за изпълнението на дейности за 

подкрепа на укрепването на мира и на 

държавното изграждане.  
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Обосновка 

По линия на Инструмента за стабилност следва да бъде допустима подкрепата за 

събирането и анализирането на данни относно, например, цените на стоките от 

първа необходимост, инфлацията, износа или вноса на чувствителни стоки или 

продукти.  

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Приложение ІI – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 По отношение на помощта за 

усилията за ограничаване на 

конфликти, в които въоръжени 

движения или техните съюзници 

използват необработени минерали, за 

да финансират тези конфликти, се 

обръща специално внимание на 

подпомагането на законните органи в 

борбата срещу тази практика и 

спазването на схемата на 

сертификация на процеса Кимбърли, 

по-специално по отношение на 

прилагането на ефикасен вътрешен 

контрол на добива и търговията с 

необработени диаманти. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Приложение III  – точка 1 – параграф 2 – буква а)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) засилване на капацитета на 

правоприлагащите, съдебните и 

гражданските органи, които участват в 

борбата срещу тероризма, 

организираната престъпност и всички 

форми на незаконен трафик, както и в 

ефективния контрол върху незаконната 

търговия и транзит. 

a) засилване на капацитета на 

правоприлагащите, съдебните и 

гражданските органи, които участват в 

борбата срещу тероризма, 

организираната престъпност и всички 

форми на незаконен трафик, 

включително трафика на хора, както 

и в ефективния контрол върху 

незаконната търговия и транзит. 
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Изменение  9 

Предложение за регламент 

Приложение III – точка 2 – буква д а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) справяне с ограничения достъп до 

или недостига на основни стоки и 

стоки и услуги от първа 

необходимост, което би могло в края 

на краищата да застраши 

устойчивостта на социално-

икономическата активност; 

Обосновка 

Тази цел, обхваната отчасти в приложение І, буква м), следва също така да бъде 

посочена като цел за стабилизиране в дългосрочен план съгласно определението в 

членове 4 и 5 от Регламента.  
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