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Изменение 1
Sabine Lösing

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че общите цели на 
помощта за развитие, предоставяна от 
ЕС на Афганистан, следва да бъдат 
подкрепа на устойчивото развитие на 
страната, включително подобряване на 
социално-икономическите стандарти и 
равенството между половете; 
подчертава, че помощта следва 
допълнително да съдейства за 
изграждането на капацитет в 
публичната администрация, да укрепва 
правовата държава и да намалява 
корупцията, допринасяйки по този 
начин за прехвърлянето на сигурност 
към правителството на Ислямска 
република Афганистан;

1. подчертава, че общите цели на 
помощта за развитие, предоставяна от 
ЕС на Афганистан, следва да бъдат 
подкрепа на устойчивото развитие на 
страната, включително подобряване на 
социално-икономическите стандарти и 
равенството между половете; 
подчертава, че помощта следва 
допълнително да съдейства за 
изграждането на капацитет в 
публичната администрация, да укрепва 
правовата държава и да намалява 
корупцията;

Or. en

Изменение 2
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че общите цели на 
помощта за развитие, предоставяна от 
ЕС на Афганистан, следва да бъдат 
подкрепа на устойчивото развитие на 
страната, включително подобряване на 
социално-икономическите стандарти и 
равенството между половете; 
подчертава, че помощта следва 
допълнително да съдейства за 
изграждането на капацитет в 

1. Изтъква ангажимента на ЕС да 
продължава да подкрепя Афганистан; 
подчертава, че общите цели на помощта 
за развитие, предоставяна от ЕС на 
Афганистан, следва да бъдат подкрепа 
на устойчивото развитие на страната, 
включително подобряване на социално-
икономическите стандарти и 
равенството между половете; 
подчертава, че помощта следва 
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публичната администрация, да укрепва
правовата държава и да намалява 
корупцията, допринасяйки по този 
начин за прехвърлянето на сигурност 
към правителството на Ислямска 
република Афганистан;

допълнително да съдейства за 
изграждането на капацитет в 
публичната администрация, да укрепва 
правовата държава и да намалява 
корупцията, допринасяйки по този 
начин за прехвърлянето на сигурност 
към правителството на Ислямска 
република Афганистан; препоръчва 
части от финансовата помощ за 
Афганистан да бъдат отпуснати за 
петгодишния план за постепенно 
преустановяване на отглеждането на 
опиум, като то бъде заместено от 
алтернативно производство; 
подчертава необходимостта от 
улесняване на подрегионалното 
сътрудничество по отношение на 
помощ за въпроси от трансграничен 
характер;

Or. en

Изменение 3
Geoffrey Van Orden

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че общите цели на 
помощта за развитие, предоставяна от 
ЕС на Афганистан, следва да бъдат 
подкрепа на устойчивото развитие на 
страната, включително подобряване 
на социално-икономическите 
стандарти и равенството между 
половете; подчертава, че помощта 
следва допълнително да съдейства за 
изграждането на капацитет в 
публичната администрация, да укрепва 
правовата държава и да намалява 
корупцията, допринасяйки по този 
начин за прехвърлянето на сигурност 
към правителството на Ислямска 

1. подчертава, че общите цели на 
помощта за развитие, предоставяна от 
ЕС на Афганистан, следва да бъдат 
подкрепа на устойчивото развитие на 
училищната система и икономиката 
на страната, подчертава, че помощта 
следва допълнително да съдейства за 
изграждането на капацитет в 
публичната администрация, да укрепва 
правовата държава и да намалява 
корупцията, допринасяйки по този 
начин за прехвърлянето на сигурност 
към правителството на Ислямска 
република Афганистан
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република Афганистан;

Or. en

Изменение 4
Надежда Нейнски

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че общите цели на 
помощта за развитие, предоставяна от 
ЕС на Афганистан, следва да бъдат 
подкрепа на устойчивото развитие на 
страната, включително подобряване на 
социално-икономическите стандарти и 
равенството между половете; 
подчертава, че помощта следва 
допълнително да съдейства за 
изграждането на капацитет в 
публичната администрация, да укрепва 
правовата държава и да намалява 
корупцията, допринасяйки по този 
начин за прехвърлянето на сигурност 
към правителството на Ислямска 
република Афганистан;

1. подчертава, че общите цели на 
помощта за развитие, предоставяна от 
ЕС на Афганистан, следва да бъдат 
подкрепа на устойчивото развитие на 
страната, включително подобряване на 
социално-икономическите стандарти, 
улесняване на създаването на работни 
места и разпространение на МСП, 
укрепване на образователния сектор и 
гарантиране на равенството между 
половете; подчертава, че помощта 
следва допълнително да съдейства за 
изграждането на капацитет в 
публичната администрация, да укрепва 
правовата държава и да намалява 
корупцията, допринасяйки по този 
начин за прехвърлянето на сигурност 
към правителството на Ислямска 
република Афганистан;

Or. en

Изменение 5
Nicole Kiil-Nielsen

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че общите цели на 
помощта за развитие, предоставяна от 
ЕС на Афганистан, следва да бъдат 
подкрепа на устойчивото развитие на 

1. подчертава, че общите цели на 
помощта за развитие, предоставяна от 
ЕС на Афганистан, следва да бъдат 
подкрепа на устойчивото развитие на 
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страната, включително подобряване на 
социално-икономическите стандарти и 
равенството между половете; 
подчертава, че помощта следва 
допълнително да съдейства за 
изграждането на капацитет в 
публичната администрация, да укрепва 
правовата държава и да намалява 
корупцията, допринасяйки по този 
начин за прехвърлянето на сигурност 
към правителството на Ислямска 
република Афганистан;

страната, включително подобряване на 
социално-икономическите стандарти и 
равенството между половете, което ще 
помогне за освобождаване на 
афганистанското селско население 
от обръча на опиума, подчертава, че 
помощта следва допълнително да 
съдейства за изграждането на капацитет 
в публичната администрация, да 
укрепва правовата държава и да 
намалява корупцията, допринасяйки по 
този начин за прехвърлянето на 
сигурност към правителството на 
Ислямска република Афганистан  ,

Or. en

Изменение 6
Nicole Kiil-Nielsen

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. Вярва, че корупцията в 
Афганистан е достигнала невиждани 
равнища, като се проявява в скандали 
като този около Кабул банк, в който 
банкови служители, включително 
братът на президента Карзай, са 
обвинени в присвояване на 900 
милиона долара; обръща внимание на 
факта, че Норвегия замрази всички 
помощи за Афганистан и че през 
април Великобритания спря 
плащанията си към основния 
афганистански фонд за 
възстановяване;

Or. en

Изменение 7
Nicole Kiil-Nielsen
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Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. счита, че Европейският съюз като 
един от основните донори на 
официална помощ за развитие и 
хуманитарна помощ за Афганистан 
(повече от 2 милиарда между 2002 и 
2010 г.) има особена отговорност за 
оценяване на това дали тези средства 
достигат до получателите, за които 
са предназначени, и подобряват 
условията им на живот;

Or. en

Изменение 8
Nicole Kiil-Nielsen

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. с оглед на очевидната липса на 
капацитет за усвояване в 
Афганистан, изразява сериозната си 
загриженост от това, че 
индикативната финансовите 
средства, отпуснати за периода 2011-
2013 г., от 600 милиона евро за период 
от три години означава увеличение с 
повече от 30% на годишно 
отпусканата сума в сравнение с 
предишния четиригодишен период, 
обхванат от МИП за 2007—2010 г.

Or. en

Изменение 9
Nicole Kiil-Nielsen
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Проектостановище
Параграф 1 г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. подчертава, че след 10 години 
война, по-голямата част от 
населението на Афганистан според 
много наблюдатели счита чуждите 
войски за  окупатори и че според 
последния доклад на генералния 
секретариат на ООН насилието се е 
увеличило с 40% през последната 
година;

Or. en

Изменение 10
Nicole Kiil-Nielsen

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отново подчертава неотложната 
необходимост от увеличаване на 
ефективността на помощта, тъй като 
много от показателите за развитие все 
още не показват никакъв съществен 
напредък и корупцията остава основна 
пречка за предоставянето на основни 
услуги за хората;

2. отново подчертава неотложната 
необходимост от увеличаване на 
ефективността на помощта, тъй като 
много от показателите за развитие не са 
се подобрили, а са се влошили през 
годините и корупцията остава основна 
пречка за предоставянето на основни 
услуги за хората;

Or. en

Изменение 11
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. отново подчертава неотложната 
необходимост от увеличаване на 
ефективността на помощта, тъй като 
много от показателите за развитие все 
още не показват никакъв съществен 
напредък и корупцията остава основна 
пречка за предоставянето на основни 
услуги за хората;

2. отново подчертава неотложната 
необходимост от увеличаване на 
ефективността на помощта, тъй като 
много от показателите за развитие все 
още не показват никакъв съществен 
напредък и корупцията и дългата 
дистрибуторска верига за 
международна помощ остават
основните пречки за предоставянето на 
основни услуги за хората;

Or. en

Изменение 12
Надежда Нейнски

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отново подчертава неотложната 
необходимост от увеличаване на 
ефективността на помощта, тъй като 
много от показателите за развитие все 
още не показват никакъв съществен 
напредък и корупцията остава основна 
пречка за предоставянето на основни
услуги за хората;

2. отново подчертава неотложната 
необходимост от увеличаване на 
ефективността на помощта, тъй като 
много от показателите за развитие все 
още не показват никакъв съществен 
напредък и корупцията остава основна 
пречка за предоставянето на основни 
услуги за хората; призовава 
Европейския съюз и държавите-
членки да използват всички налични 
финансови инструменти за постигане 
на тази цел, включително бъдещите 
доверителни фондове на ЕС, когато 
бъдат създадени;

Or. en

Изменение 13
Sabine Lösing
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Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. застъпва становището, че 
стратегиите за развитие трябва да 
бъдат замислени от самите 
правителства-получатели, при 
консултиране с широк спектър от 
представители на гражданското 
общество, и да бъдат договорени с 
националните парламенти; наред с 
това, че гражданското общество и 
парламентаристите трябва да 
участват във всеки етап от 
изпълнението, наблюдението и 
оценката на резултатите, 
подчертава, че това изискване трябва 
да бъде решаващ критерий за 
бюджетния контрол;

Or. en

Изменение 14
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва необходимостта от 
подобряване на работата по
координиране на донорството и от 
осигуряване на подробни оценки на 
ефективността на помощта, с цел 
подобряване на отчетността на
помощта;

3. отбелязва, че по-голямата част от 
ресурсите за социално-икономическо 
развитие в Афганистан се предават 
чрез международни механизми, но 
значителна част от тази помощ не 
достига до бенефициентите, за 
които е предназначена, народа на 
Афганистан;   посочва, че помощта 
на ЕС и по-специално на Комисията/
ЕСВД следва да има водеща роля за 
подобряване на координирането на 
донорството в тясно сътрудничество с 
други основни донори като САЩ и 
Япония, и призовава за подробни 
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оценки на ефективността на помощта, с 
цел подобряване на прозрачността и 
отчетността на донорите за помощта;

Or. en

Изменение 15
Nicole Kiil-Nielsen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва необходимостта от 
подобряване на работата по 
координиране на донорството и от 
осигуряване на подробни оценки на 
ефективността на помощта, с цел 
подобряване на отчетността на 
помощта;

3. отбелязва, че по-голямата част от 
ресурсите за социално-икономическо 
развитие в Афганистан се предават 
чрез международни механизми, но 
значителна част от тази помощ не 
достига до бенефициентите, за 
които е предназначена, обеднялата и 
лишена от власт част от 
населението на Афганистан;   посочва 
необходимостта от подобряване на 
работата по координиране на 
донорството и от осигуряване на 
подробни оценки на ефективността на 
помощта, с цел подобряване на 
прозрачността и отчетността на 
донорите за помощта;

Or. en

Изменение 16
Надежда Нейнски

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва необходимостта от
подобряване на работата по
координиране на донорството и от 

3. посочва, че ЕС следва да има водеща 
роля за подобряване на 
координирането на донорството и за 
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осигуряване на подробни оценки на 
ефективността на помощта, с цел 
подобряване на отчетността на 
помощта;

предоставяне на подробни оценки на 
ефективността на помощта, с цел 
подобряване на отчетността на 
помощта;

Or. en

Изменение 17
Sabine Lösing

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че разходите на 
помощта на ЕС за развитие следва да 
бъдат използвани за надеждни 
инициативи на гражданското 
общество и единствено за 
граждански проекти, които се 
изпълняват в сътрудничество с 
местните правителства и 
правителствените органи;

Or. en

Изменение 18
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отправя искане към Комисията 
внимателно да следи за разхищения, 
прекомерни разходи за посредничество, 
завишаване на цените и корупция, 
когато използва международни 
организации като канал за предоставяне 
на помощ и да настоява за получаване 
на навременна и адекватна информация 
относно резултатите и използването на 

4. отправя искане към Комисията и 
ЕСВД внимателно да следи за 
разхищения, прекомерни разходи за 
посредничество, неефикасност, 
завишаване на цените и корупция, 
когато използва международни 
организации като канал за предоставяне 
на помощ и да настоява за получаване 
на навременна и адекватна информация 
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средствата; относно резултатите и използването на 
средствата;

Or. en

Изменение 19
Nicole Kiil-Nielsen

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отново отправя призива си към ЕС за 
създаване на централизирана база данни 
за цялата помощ предоставяна от ЕС на 
Афганистан и да анализира разходите за 
тази помощ и въздействието й, тъй като 
липсата на актуална информация 
подкопава ефективността и 
прозрачността;

5. очаква ЕСВД да подготви 
реалистичен анализ на рисковете и 
ефективността на помощта на ЕС в 
Афганистан за конференцията в 
Берлин през декември 2011 г., като 
счита, че незаслужената помощ 
канализира корупция и престъпни 
мрежи и по този начин не само 
пропилява парите на 
данъкоплатците, но може да се 
разглежда и като акт на 
съучастничество по отношение на 
развитието на една нестабилна 
държава; отново отправя призива си 
към ЕС за създаване на централизирана 
база данни за цялата помощ 
предоставяна от ЕС на Афганистан и да 
анализира разходите за тази помощ и 
въздействието й, тъй като липсата на 
актуална информация подкопава 
ефективността и прозрачността;

Or. en

Изменение 20
Sabine Lösing

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. отново отправя призива си към ЕС за 
създаване на централизирана база данни 
за цялата помощ предоставяна от ЕС на 
Афганистан и да анализира разходите за 
тази помощ и въздействието й, тъй като 
липсата на актуална информация 
подкопава ефективността и 
прозрачността;

5. отново отправя призива си към ЕС за 
създаване на централизирана база данни 
за цялата помощ предоставяна от ЕС на 
Афганистан и да анализира разходите за 
тази помощ и въздействието й, тъй като 
липсата на актуална информация 
подкопава ефективността и 
прозрачността; заявява, че 
ефективността на мерките на 
политиката на развитие трябва да са 
проверява въз основата на местни 
критерии;

Or. en

Изменение 21
Nicole Kiil-Nielsen

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава ЕСВД да се осмели да 
спре, намали или пренасочи 
финансиране при провеждане на 
консултации със съзаконодателите в 
случай че необходимите условия не са 
изпълнени;

Or. en

Изменение 22
Nicole Kiil-Nielsen

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че Комисията следва да заличава се
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обмисли въвеждането на секторна 
бюджетна подкрепа; подчертава 
обаче, че тази помощ следва да бъде 
строго обвързана с условия, с 
измерими показатели за въздействие 
и че може да се използва само 
съвместно с мерки за изграждане на 
капацитет и за администрации, 
чиито организационни структури и 
капацитет за финансово управление 
са били внимателно оценени и 
одобрени като подходящи и 
прозрачни.

Or. en

Изменение 23
Sabine Lösing

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че Комисията следва да 
обмисли въвеждането на секторна 
бюджетна подкрепа; подчертава обаче, 
че тази помощ следва да бъде строго 
обвързана с условия, с измерими 
показатели за въздействие и че може да 
се използва само съвместно с мерки за 
изграждане на капацитет и за 
администрации, чиито организационни 
структури и капацитет за финансово 
управление са били внимателно оценени 
и одобрени като подходящи и 
прозрачни.

6. счита, че Комисията следва да 
обмисли въвеждането на секторна 
бюджетна подкрепа; подчертава обаче, 
че тази помощ следва да има измерими 
показатели за въздействие и че може да 
се използва само съвместно с мерки за 
изграждане на капацитет и за 
администрации, чиито организационни 
структури и капацитет за финансово 
управление са били внимателно оценени 
и одобрени като подходящи и 
прозрачни.

Or. en

Изменение 24
Geoffrey Van Orden

Проектостановище
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Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. изразява съжаление относно 
отпускането на средства на ЕС за 
безрезултатната мисия на EUPOL в 
Афганистан и призовава за по-
координиран подход към обучението
на полицията в рамките на общите 
действия под егидата на НАТО;

Or. en


