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Otázka na ústne zodpovedanie O-000073/2021
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Bernd Lange
v mene Výboru pre medzinárodný obchod

Vec: Vykonávanie certifikačnej schémy Kimberleyského procesu

1. Ako možno zlepšiť príspevok EÚ k účinnému vykonávaniu certifikačnej schémy Kimberleyského 
procesu (KPCS)? Čo možno urobiť na posilnenie miestnych kapacít v oblasti monitorovania a 
presadzovania? Do akej miery je zjednodušená výmena informácií medzi účastníkmi trojstrannej 
štruktúry? Ako hodnotí Komisia spoluprácu a ako spolupracuje s partnerskými vládami, najmä s 
vládami krajín produkujúcich diamanty?

2. Aký je prístup Komisie k reformnému procesu KPCS a aký pokrok sa doteraz dosiahol? Ako 
možno prispôsobiť rozsah a rozšíriť vymedzenie diamantov z konfliktných oblastí tak, aby sa 
týkalo aj iných otázok, ako je porušovanie ľudských práv, a aký by mohol byť realistický časový 
horizont?

3. Ako by Komisia vyhodnotila spoluprácu s vládami partnerských krajín a miestnymi orgánmi v 
rámci predchádzajúceho nástroja na podporu stability a mieru a jeho výsledky a aké konkrétne 
projekty sa majú realizovať v rámci nového tematického programu v oblasti mieru, stability a 
predchádzania konfliktom a príslušných geografických programov na posilnenie regionálnej 
spolupráce v oblastiach remeselnej ťažby?

4. Ako môže EÚ prispieť k posilneniu úlohy občianskej spoločnosti v KPCS v súlade s inými fórami 
viacerých zainteresovaných strán (ako sú napríklad iniciatíva pre transparentnosť v ťažobnom 
priemysle a fórum OECD o zodpovedných dodávateľských reťazcoch nerastných surovín)?

5. Ako zosúladí Komisia vykonávanie KPCS s pripravovanými právnymi predpismi o náležitej 
starostlivosti, aby zabezpečila kompatibilitu? Zvažuje autonómne opatrenia s cieľom zaviesť 
povinnosť náležitej starostlivosti pre dovoz neopracovaných, rezaných a leštených diamantov do 
EÚ? Mohla by Komisia zvážiť zahrnutie diamantov do nariadenia o nerastoch z konfliktných 
oblastí v rámci jeho preskúmania v roku 2023?

6. Aké opatrenia by sa mohli prijať s cieľom zabezpečiť, aby dodávateľské reťazce diamantov 
neboli spojené s konfliktmi ani s inými problémami v oblasti ľudských práv a životného prostredia, 
a zaistiť, aby plnili očakávania spotrebiteľov?

7. Aká by mohla byť úloha nových technológií, ako je blockchain, v úsilí o zvýšenie transparentnosti 
a vysledovateľnosti (a starostlivosti) v dodávateľských reťazcoch diamantov?

Predložené: 9.11.2021

Termín na zodpovedanie: 10.2.2022


