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Pozměňovací návrh 1
Sabine Lösing

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že všeobecným cílem 
rozvojové pomoci poskytované Evropskou 
unií Afghánistánu by měla být podpora 
dlouhodobě udržitelného rozvoje v zemi, 
včetně zlepšení sociálně-ekonomických 
standardů a rovnosti pohlaví; zdůrazňuje, 
že by tato pomoc měla dále usnadnit 
budování kapacit v oblasti veřejné správy, 
posílit právní stát a omezit korupci, 
a přispět tak k předání bezpečnosti do 
rukou vlády Islámské republiky 
Afghánistán;

1. zdůrazňuje, že všeobecným cílem 
rozvojové pomoci poskytované Evropskou 
unií Afghánistánu by měla být podpora
dlouhodobě udržitelného rozvoje v zemi, 
včetně zlepšení sociálně-ekonomických 
standardů a rovnosti pohlaví; zdůrazňuje, 
že by tato pomoc měla dále usnadnit 
budování kapacit v oblasti veřejné správy, 
posílit právní stát a omezit korupci;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že všeobecným cílem 
rozvojové pomoci poskytované Evropskou 
unií Afghánistánu by měla být podpora 
dlouhodobě udržitelného rozvoje v zemi, 
včetně zlepšení sociálně-ekonomických 
standardů a rovnosti pohlaví; zdůrazňuje, 
že by tato pomoc měla dále usnadnit 
budování kapacit v oblasti veřejné správy, 
posílit právní stát a omezit korupci, 
a přispět tak k předání bezpečnosti do 
rukou vlády Islámské republiky 
Afghánistán;

upřesňuje, že EU je odhodlána 
pokračovat v podpoře Afghánistánu; 
zdůrazňuje, že všeobecným cílem 
rozvojové pomoci poskytované Evropskou 
unií Afghánistánu by měla být podpora 
dlouhodobě udržitelného rozvoje v zemi, 
včetně zlepšení sociálně-ekonomických 
standardů a rovnosti pohlaví; zdůrazňuje, 
že by tato pomoc měla dále usnadnit 
budování kapacit v oblasti veřejné správy, 
posílit právní stát a omezit korupci, 
a přispět tak k předání bezpečnosti do 
rukou vlády Islámské republiky 
Afghánistán; doporučuje, aby část 
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finanční pomoci pro Afghánistán byla 
vyčleněna na pětiletý plán, jehož účelem 
je postupně ukončit pěstování opia a 
nahradit je alternativní produkcí; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí usnadnit 
subregionální spolupráci , pokud jde 
o pomoc v otázkách přeshraničního 
charakteru;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Geoffrey Van Orden

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že všeobecným cílem 
rozvojové pomoci poskytované Evropskou 
unií Afghánistánu by měla být podpora 
dlouhodobě udržitelného rozvoje v zemi,
včetně zlepšení sociálně-ekonomických 
standardů a rovnosti pohlaví; zdůrazňuje, 
že by tato pomoc měla dále usnadnit 
budování kapacit v oblasti veřejné správy, 
posílit právní stát a omezit korupci, 
a přispět tak k předání bezpečnosti do 
rukou vlády Islámské republiky 
Afghánistán;

1. zdůrazňuje, že všeobecným cílem 
rozvojové pomoci poskytované Evropskou 
unií Afghánistánu by měla být podpora 
dlouhodobě udržitelného rozvoje 
školského systému a hospodářství v této 
zemi, zdůrazňuje, že by tato pomoc měla 
dále usnadnit budování kapacit v oblasti 
veřejné správy, posílit právní stát a omezit 
korupci, a přispět tak k předání bezpečnosti 
do rukou vlády Islámské republiky 
Afghánistán;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Nadezhda Neynsky

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že všeobecným cílem 
rozvojové pomoci poskytované Evropskou 

1. zdůrazňuje, že všeobecným cílem 
rozvojové pomoci poskytované Evropskou 
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unií Afghánistánu by měla být podpora 
dlouhodobě udržitelného rozvoje v zemi, 
včetně zlepšení sociálně-ekonomických 
standardů a rovnosti pohlaví; zdůrazňuje, 
že by tato pomoc měla dále usnadnit 
budování kapacit v oblasti veřejné správy, 
posílit právní stát a omezit korupci, 
a přispět tak k předání bezpečnosti do 
rukou vlády Islámské republiky 
Afghánistán;

unií Afghánistánu by měla být podpora 
dlouhodobě udržitelného rozvoje v zemi, 
včetně zlepšení sociálně-ekonomických 
standardů, usnadnění tvorby pracovních 
míst a zvyšování počtu malých a středních 
podniků, posílení v oblasti vzdělávání
a zajištění rovnosti pohlaví; zdůrazňuje, že 
by tato pomoc měla dále usnadnit budování 
kapacit v oblasti veřejné správy, posílit 
právní stát a omezit korupci, a přispět tak 
k předání bezpečnosti do rukou vlády 
Islámské republiky Afghánistán;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že všeobecným cílem 
rozvojové pomoci poskytované Evropskou 
unií Afghánistánu by měla být podpora 
dlouhodobě udržitelného rozvoje v zemi, 
včetně zlepšení sociálně-ekonomických 
standardů a rovnosti pohlaví; zdůrazňuje, 
že by tato pomoc měla dále usnadnit 
budování kapacit v oblasti veřejné správy, 
posílit právní stát a omezit korupci, 
a přispět tak k předání bezpečnosti do 
rukou vlády Islámské republiky 
Afghánistán;

1. zdůrazňuje, že všeobecným cílem 
rozvojové pomoci poskytované Evropskou 
unií Afghánistánu by měla být podpora 
dlouhodobě udržitelného rozvoje v zemi, 
včetně zlepšení sociálně-ekonomických 
standardů a rovnosti pohlaví, což by 
afghánskému venkovskému obyvatelstvu 
umožnilo vymanit se z nadvlády opia,
zdůrazňuje, že by tato pomoc měla dále 
usnadnit budování kapacit v oblasti veřejné 
správy, posílit právní stát a omezit korupci, 
a přispět tak k předání bezpečnosti do 
rukou vlády Islámské republiky 
Afghánistán;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že korupce 
v Afghánistánu dosáhla nejvyšší úrovně 
v historii, o čemž svědčí takové skandály, 
jako je skandál kolem Kábulské banky, ve 
kterém byli bankovní úředníci, včetně 
bratra prezidenta Karzáího, obviněni ze 
zpronevěry 900 milionů dolarů; 
upozorňuje na skutečnost, že Norsko 
zmrazilo veškerou svou pomoc pro 
Afghánistán a že Velká Británie zastavila 
v dubnu své platby do hlavního fondu na 
obnovu Afghánistánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. domnívá se, že Evropská unie jako 
jeden z hlavních dárců oficiální rozvojové 
a humanitární pomoci v Afghánistánu 
(více než 2 miliardy EUR v období od 
roku 2002 do konce roku 2010) má 
zvláštní odpovědnost za vyhodnocení toho, 
zda se tyto finanční prostředky dostaly 
k zamýšleným příjemcům a zda zlepšily 
jejich životní podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vzhledem ke zřetelnému nedostatku 
absorbční kapacity v Afghánistánu 
vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že 
orientační výše přidělených finančních 
prostředků na tříleté období 2011–2013 
dosahuje 600 milionů EUR, což znamená 
nárůst ročního objemu prostředků o více 
než 30 % oproti předchozímu čtyřletému 
období, na které se vztahoval orientační 
víceletý program na roky 2007–2010; 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. zdůrazňuje, že podle mnoha 
pozorovatelů považuje po deseti letech 
války většina afghánského obyvatelstva 
zahraniční vojenské jednotky za okupanty 
a že z nejnovější zprávy generálního 
tajemníka OSN vyplývá, že násilí za 
poslední rok vzrostlo o 40 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opakuje, že je naprosto nutné zvýšit 
účinnost pomoci, neboť řada ukazatelů 

2. opakuje, že je naprosto nutné zvýšit 
účinnost pomoci, neboť řada ukazatelů 



PE473.702v01-00 8/14 AM\878738CS.doc

CS

rozvoje dosud nenaznačuje žádné výrazné 
zlepšení a korupce zůstává jednou 
z hlavních překážek pro poskytování 
základních služeb obyvatelům;

rozvoje se v průběhu let nezlepšila, ale 
naopak poklesla a korupce zůstává jednou 
z hlavních překážek pro poskytování 
základních služeb obyvatelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opakuje, že je naprosto nutné zvýšit 
účinnost pomoci, neboť řada ukazatelů 
rozvoje dosud nenaznačuje žádné výrazné 
zlepšení a korupce zůstává jednou 
z hlavních překážek pro poskytování 
základních služeb obyvatelům;

2. opakuje, že je naprosto nutné zvýšit 
účinnost pomoci, neboť řada ukazatelů 
rozvoje dosud nenaznačuje žádné výrazné 
zlepšení a korupce a dlouhý distribuční 
řetězec mezinárodní pomoci zůstávají
hlavními překážkami pro poskytování 
základních služeb obyvatelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Nadezhda Neynsky

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. opakuje, že je naprosto nutné zvýšit 
účinnost pomoci, neboť řada ukazatelů 
rozvoje dosud nenaznačuje žádné výrazné 
zlepšení a korupce zůstává jednou 
z hlavních překážek pro poskytování 
základních služeb obyvatelům;

2. opakuje, že je naprosto nutné zvýšit 
účinnost pomoci, neboť řada ukazatelů 
rozvoje dosud nenaznačuje žádné výrazné 
zlepšení a korupce zůstává jednou 
z hlavních překážek pro poskytování 
základních služeb obyvatelům; vyzývá 
Evropskou unii a členské státy, aby 
k dosažení tohoto cíle využily veškeré 
dostupné finanční nástroje, včetně 
budoucích svěřeneckých fondů EU, 
jakmile budou vytvořeny;
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Or. en

Pozměňovací návrh 13
Sabine Lösing

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že strategie rozvoje musí 
připravovat přímo přijímající vlády po 
konzultaci se širokým spektrem občanské 
společnosti a musí je odsouhlasit 
vnitrostátní parlamenty; dále se domnívá, 
že občanská společnost a poslanci musí 
být zapojeni do všech fází provádění, 
sledování a hodnocení výsledků, 
zdůrazňuje, že tento požadavek musí být 
rozhodujícím kritériem pro rozpočtovou
kontrolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je nutné zlepšit 
koordinaci dárců a zajistit, aby byla 
vypracována podrobná vyhodnocení 
účinnosti pomoci s cílem zvýšit 
odpovědnost v oblasti pomoci;

3. konstatuje, že většina prostředků na 
sociální a hospodářský rozvoj 
v Afghánistánu je rozdělována 
mezinárodními mechanismy, avšak 
významná část této pomoci se 
k zamýšleným příjemcům, tj. 
afghánskému lidu, nedostane; poukazuje 
na to, že EU, a zejména Komise/ESVČ by 
měly zaujmout vedoucí úlohu při 
zlepšování koordinace dárců a úzce při 
tom spolupracovat s dalšími klíčovými 
dárci, jako jsou USA a Japonsko, a žádá, 
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aby byla vypracována podrobná 
vyhodnocení účinnosti pomoci s cílem 
zvýšit transparentnost a odpovědnost 
dárců v oblasti pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je nutné zlepšit 
koordinaci dárců a zajistit, aby byla 
vypracována podrobná vyhodnocení 
účinnosti pomoci s cílem zvýšit 
odpovědnost v oblasti pomoci;

3. konstatuje, že většina prostředků na 
sociální a hospodářský rozvoj 
v Afghánistánu je rozdělována 
mezinárodními mechanismy, avšak 
významná část této pomoci se 
k zamýšleným příjemcům, tj. ke zbídačené 
a bezmocné části afghánské obyvatelstva, 
nedostane; zdůrazňuje, že je nutné zlepšit 
koordinaci dárců a zajistit, aby byla 
vypracována podrobná vyhodnocení 
účinnosti pomoci s cílem zvýšit 
transparentnost a odpovědnost dárců
v oblasti pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Nadezhda Neynsky

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je nutné zlepšit 
koordinaci dárců a zajistit, aby byla 
vypracována podrobná vyhodnocení 
účinnosti pomoci s cílem zvýšit 
odpovědnost v oblasti pomoci;

3. zdůrazňuje, že EU by měla sehrát 
vedoucí úlohu při zlepšování koordinace
dárců a zajišťování toho, aby byla 
vypracována podrobná vyhodnocení 
účinnosti pomoci s cílem zvýšit 
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odpovědnost v oblasti pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Sabine Lösing

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že prostředky vynaložené 
v rámci rozvojové pomoci EU by měly být 
využívány na důvěryhodné iniciativy 
občanské společnosti a výhradně na 
občanské projekty prováděné ve 
spolupráci s orgány místní samosprávy a 
s vládními orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá, aby v případech, kdy jsou jako 
nástroj pro poskytování pomoci využívány 
mezinárodní organizace, Komise věnovala
velkou pozornost problematice omezování 
plýtvání, nadměrných nákladů na 
zprostředkování, nepřiměřených poplatků 
a korupce a aby trvala na tom, že bude
včas a odpovídajícím způsobem 
informována o výsledcích a využití 
prostředků;

4. žádá, aby v případech, kdy jsou jako 
nástroj pro poskytování pomoci využívány 
mezinárodní organizace, ESVČ a Komise 
věnovaly velkou pozornost problematice 
omezování plýtvání, nadměrných nákladů 
na zprostředkování, neúčinnosti,
nepřiměřených poplatků a korupce a aby 
trvaly na tom, že budou včas 
a odpovídajícím způsobem informovány
o výsledcích a využití prostředků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. opakuje svou výzvu, aby EU zřídila 
centralizovanou databázi nákladů a účinku 
veškeré pomoci EU poskytované 
Afghánistánu a provedla jejich analýzu, 
protože nedostatek aktuálních 
a spolehlivých údajů oslabuje účinnost 
a transparentnost pomoci;

5. očekává, že ESVČ před konferencí, 
která se uskuteční v Berlíně v prosinci 
2011, vypracuje realistickou analýzu rizik 
a účinnosti pomoci EU v Afghánistánu 
vzhledem k tomu, že pomoc na špatném 
místě vede ke korupci a k vzniku 
kriminálních sítí, takže znamená nejen 
plýtvání penězi daňových poplatníků, ale 
lze ji rovněž považovat za napomáhání ke 
vzniku nedostatečně fungujícího státu;
opakuje svou výzvu, aby EU zřídila 
centralizovanou databázi nákladů a účinku 
veškeré pomoci EU poskytované 
Afghánistánu a provedla jejich analýzu, 
protože nedostatek aktuálních 
a spolehlivých údajů oslabuje účinnost 
a transparentnost pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Sabine Lösing

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. opakuje svou výzvu, aby EU zřídila 
centralizovanou databázi nákladů a účinku 
veškeré pomoci EU poskytované 
Afghánistánu a provedla jejich analýzu, 
protože nedostatek aktuálních 
a spolehlivých údajů oslabuje účinnost 
a transparentnost pomoci;

5. opakuje svou výzvu, aby EU zřídila 
centralizovanou databázi nákladů a účinku 
veškeré pomoci EU poskytované 
Afghánistánu a provedla jejich analýzu, 
protože nedostatek aktuálních 
a spolehlivých údajů oslabuje účinnost 
a transparentnost pomoci; konstatuje, že 
účinnost opatření rozvojové politiky musí 
být ověřována na základě místních 
kritérií;
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. žádá ESVČ, aby v případě, že nejsou 
splněny nezbytné podmínky, neváhala po 
konzultaci se spoluzákonodárci 
financování ukončit, snížit či 
přesměrovat; 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Nicole Kiil-Nielsen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že Komise by měla zvážit 
zavedení rozpočtové podpory; zdůrazňuje 
však, že taková pomoc by měla být 
důsledně vázána na dodržování podmínek 
a spojena s měřitelnými ukazateli dopadu 
a mohla by být využívána pouze společně 
s opatřeními pro budování kapacit a ve 
správě, jejíž organizační struktury 
a schopnosti finančního řízení byly řádně 
posouzeny a jsou považovány za 
dostatečné a transparentní;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Sabine Lösing
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že Komise by měla zvážit 
zavedení rozpočtové podpory; zdůrazňuje 
však, že taková pomoc by měla být 
důsledně vázána na dodržování podmínek 
a spojena s měřitelnými ukazateli dopadu 
a mohla by být využívána pouze společně 
s opatřeními pro budování kapacit a ve 
správě, jejíž organizační struktury 
a schopnosti finančního řízení byly řádně 
posouzeny a jsou považovány za 
dostatečné a transparentní;

6. zastává názor, že Komise by měla zvážit 
zavedení rozpočtové podpory; zdůrazňuje 
však, že taková pomoc by měla mít 
měřitelné ukazatele dopadu a mohla by být 
využívána pouze společně s opatřeními pro 
budování kapacit a ve správě, jejíž 
organizační struktury a schopnosti 
finančního řízení byly řádně posouzeny 
a jsou považovány za dostatečné 
a transparentní;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Geoffrey Van Orden

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyjadřuje politování nad přidělením 
finančních prostředků EU neúspěšné misi 
EUPOL v Afghánistánu a žádá 
koordinovanější přístup k policejnímu 
výcviku pod celkovým dohledem NATO;

Or. en


