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Τροπολογία 1
Sabine Lösing

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στους γενικούς στόχους της 
αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ προς το 
Αφγανιστάν θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
η συνδρομή στην μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
ανάπτυξη της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης 
των κοινωνικοοικονομικών προτύπων και 
της ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει ότι 
η βοήθεια θα πρέπει να διευκολύνει 
περαιτέρω την οικοδόμηση ικανοτήτων 
στη δημόσια διοίκηση, να ενισχύει το 
κράτος δικαίου και να μειώνει τη 
διαφθορά, υποβοηθώντας με τον τρόπο 
αυτό τη μεταβίβαση του τομέα της 
ασφάλειας στην κυβέρνηση της 
ισλαμικής δημοκρατίας του Αφγανιστάν·

1. τονίζει ότι στους γενικούς στόχους της 
αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ προς το 
Αφγανιστάν θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
η συνδρομή στην μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
ανάπτυξη της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης 
των κοινωνικοοικονομικών προτύπων και 
της ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει ότι 
η βοήθεια θα πρέπει να διευκολύνει 
περαιτέρω την οικοδόμηση ικανοτήτων 
στη δημόσια διοίκηση, να ενισχύει το 
κράτος δικαίου και να μειώνει τη 
διαφθορά·

Or. en

Τροπολογία 2
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στους γενικούς στόχους της 
αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ προς το 
Αφγανιστάν θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
η συνδρομή στην μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
ανάπτυξη της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης 
των κοινωνικοοικονομικών προτύπων και 
της ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει ότι 
η βοήθεια θα πρέπει να διευκολύνει 
περαιτέρω την οικοδόμηση ικανοτήτων 

σκιαγραφεί τη δέσμευση της ΕΕ να 
συνεχίσει να στηρίζει το Αφγανιστάν· 
τονίζει ότι στους γενικούς στόχους της 
αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ προς το 
Αφγανιστάν θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
η συνδρομή στην μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
ανάπτυξη της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης 
των κοινωνικοοικονομικών προτύπων και 
της ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει ότι 
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στη δημόσια διοίκηση, να ενισχύει το 
κράτος δικαίου και να μειώνει τη 
διαφθορά, υποβοηθώντας με τον τρόπο 
αυτό τη μεταβίβαση του τομέα της 
ασφάλειας στην κυβέρνηση της ισλαμικής 
δημοκρατίας του Αφγανιστάν·

η βοήθεια θα πρέπει να διευκολύνει 
περαιτέρω την οικοδόμηση ικανοτήτων 
στη δημόσια διοίκηση, να ενισχύει το 
κράτος δικαίου και να μειώνει τη 
διαφθορά, υποβοηθώντας με τον τρόπο 
αυτό τη μεταβίβαση του τομέα της 
ασφάλειας στην κυβέρνηση της ισλαμικής 
δημοκρατίας του Αφγανιστάν· συνιστά 
μέρος της οικονομικής συνδρομής στο 
Αφγανιστάν να διατίθεται για το 
πενταετές πρόγραμμα προκειμένου να 
τεθεί σταδιακά τέρμα στην καλλιέργεια 
οπίου αντικαθιστώντας την με 
εναλλακτική παραγωγή· τονίζει την 
ανάγκη να διευκολυνθεί η 
υποπεριφερειακή συνεργασία όσον αφορά 
τη συνδρομή σε θέματα διασυνοριακού 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 3
Geoffrey Van Orden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στους γενικούς στόχους της 
αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ προς το 
Αφγανιστάν θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
η συνδρομή στην μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
ανάπτυξη της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης 
των κοινωνικοοικονομικών προτύπων και 
της ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει 
ότι η βοήθεια θα πρέπει να διευκολύνει 
περαιτέρω την οικοδόμηση ικανοτήτων 
στη δημόσια διοίκηση, να ενισχύει το 
κράτος δικαίου και να μειώνει τη 
διαφθορά, υποβοηθώντας με τον τρόπο 
αυτό τη μεταβίβαση του τομέα της 
ασφάλειας στην κυβέρνηση της ισλαμικής 
δημοκρατίας του Αφγανιστάν·

1. τονίζει ότι στους γενικούς στόχους της 
αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ προς το 
Αφγανιστάν θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
η συνδρομή στην μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος 
και της οικονομίας της χώρας· 
υπογραμμίζει ότι η βοήθεια θα πρέπει να 
διευκολύνει περαιτέρω την οικοδόμηση 
ικανοτήτων στη δημόσια διοίκηση, να 
ενισχύει το κράτος δικαίου και να μειώνει 
τη διαφθορά, υποβοηθώντας με τον τρόπο 
αυτό τη μεταβίβαση του τομέα της 
ασφάλειας στην κυβέρνηση της ισλαμικής 
δημοκρατίας του Αφγανιστάν·
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Or. en

Τροπολογία 4
Nadezhda Neynsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στους γενικούς στόχους της 
αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ προς το 
Αφγανιστάν θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
η συνδρομή στην μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
ανάπτυξη της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης 
των κοινωνικοοικονομικών προτύπων και 
της ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει ότι 
η βοήθεια θα πρέπει να διευκολύνει 
περαιτέρω την οικοδόμηση ικανοτήτων 
στη δημόσια διοίκηση, να ενισχύει το 
κράτος δικαίου και να μειώνει τη
διαφθορά, υποβοηθώντας με τον τρόπο 
αυτό τη μεταβίβαση του τομέα της 
ασφάλειας στην κυβέρνηση της ισλαμικής 
δημοκρατίας του Αφγανιστάν·

1. τονίζει ότι στους γενικούς στόχους της 
αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ προς το 
Αφγανιστάν θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
η συνδρομή στην μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
ανάπτυξη της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης 
των κοινωνικοοικονομικών προτύπων, της 
διευκόλυνσης για τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και της διάδοσης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της 
ενίσχυσης του εκπαιδευτικού τομέα και 
της εξασφάλισης της ισότητας των φύλων·
υπογραμμίζει ότι η βοήθεια θα πρέπει να 
διευκολύνει περαιτέρω την οικοδόμηση 
ικανοτήτων στη δημόσια διοίκηση, να 
ενισχύει το κράτος δικαίου και να μειώνει 
τη διαφθορά, υποβοηθώντας με τον τρόπο 
αυτό τη μεταβίβαση του τομέα της 
ασφάλειας στην κυβέρνηση της ισλαμικής 
δημοκρατίας του Αφγανιστάν·

Or. en

Τροπολογία 5
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι στους γενικούς στόχους της 
αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ προς το 
Αφγανιστάν θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
η συνδρομή στην μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
ανάπτυξη της χώρας,

τονίζει ότι στους γενικούς στόχους της 
αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ προς το 
Αφγανιστάν θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
η συνδρομή στην μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος 
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συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης 
των κοινωνικοοικονομικών προτύπων και 
της ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει 
ότι η βοήθεια θα πρέπει να διευκολύνει 
περαιτέρω την οικοδόμηση ικανοτήτων 
στη δημόσια διοίκηση, να ενισχύει το 
κράτος δικαίου και να μειώνει τη 
διαφθορά, υποβοηθώντας με τον τρόπο 
αυτό τη μεταβίβαση του τομέα της 
ασφάλειας στην κυβέρνηση της ισλαμικής 
δημοκρατίας του Αφγανιστάν·

και της οικονομίας της χώρας, πράγμα 
που θα συμβάλει στην απελευθέρωση του 
αγροτικού πληθυσμού από τα δίχτυα του 
οποίου· υπογραμμίζει ότι η βοήθεια θα 
πρέπει να διευκολύνει περαιτέρω την 
οικοδόμηση ικανοτήτων στη δημόσια 
διοίκηση, να ενισχύει το κράτος δικαίου 
και να μειώνει τη διαφθορά, 
υποβοηθώντας με τον τρόπο αυτό τη 
μεταβίβαση του τομέα της ασφάλειας στην 
κυβέρνηση της ισλαμικής δημοκρατίας του 
Αφγανιστάν·

Or. en

Τροπολογία 6
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. πιστεύει ότι η διαφθορά στο 
Αφγανιστάν έχει φθάσει σε άνευ 
προηγουμένου επίπεδα όπως 
αποκαλύπτουν σκάνδαλα όπως εκείνο 
που αφορά την Τράπεζα της Καμπούλ 
στην οποία τραπεζικοί υπάλληλοι μεταξύ 
δε αυτών και ο αδελφός του Προέδρου 
Καρζάι κατηγορούνται για την 
υπεξαίρεση 900 εκατομμυρίων δολαρίων· 
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
Νορβηγία πάγωσε κάθε μορφής ενίσχυσή 
της προς το Αφγανιστάν και ότι τον 
Απρίλιο, η Βρετανία σταμάτησε τις 
πληρωμές της στο κύριο ταμείο 
ανοικοδόμησης του Αφγανιστάν· 

Or. en

Τροπολογία 7
Nicole Kiil-Nielsen
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
ένας εκ των μεγαλύτερων χορηγών 
επίσημης αναπτυξιακής και 
ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν 
(πλέον των 2 δισεκατομμυρίων μεταξύ 
2002 και τέλη 2010) έχει ιδιαίτερη ευθύνη 
για την αξιολόγηση του κατά πόσο τα 
κεφάλαια αυτά θα φθάσουν στους 
νόμιμους αποδέκτες και θα βελτιώσουν 
τις συνθήκες ζωής τους· 

Or. en

Τροπολογία 8
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. λαμβάνοντας υπόψη την προφανή 
έλλειψη ικανότητας απορρόφησης του 
Αφγανιστάν, εκφράζει τη σοβαρή του 
ανησυχία ότι η ενδεικτική οικονομική 
συνδρομή για το 2011-2013 ύψους 600 
εκατομμυρίων ευρώ σε περίοδο τριών 
ετών, σημαίνει αύξηση άνω του 30% της 
ετήσιας κατανομής σε σύγκριση με την 
προηγούμενη τετραετή περίοδο που 
καλύπτεται από το Πολυετές Ενδεικτικό 
Πρόγραμμα 2007-2010· 

Or. en

Τροπολογία 9
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. υπογραμμίζει ότι μετά από δέκα 
χρόνια πολέμου, η πλειοψηφία του 
Αφγανικού πληθυσμού, σύμφωνα με 
πολλούς παρατηρητές, θεωρεί τα ξένα 
στρατεύματα ως στρατό κατοχής και ότι, 
σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της 
Γενικής Γραμματείας των ΗΕ, η βία έχει 
αυξηθεί κατά 40% κατά τη διάρκεια του 
περασμένου έτους· 

Or. en

Τροπολογία 10
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 
της βοήθειας, εφόσον πολλοί αναπτυξιακοί 
δείκτες εξακολουθούν να δείχνουν 
μηδαμινή βελτίωση, ενώ η διαφθορά 
παραμένει ένα μεγάλο εμπόδιο στην 
παροχή βασικών υπηρεσιών στο λαό·

2. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 
της βοήθειας, εφόσον πολλοί αναπτυξιακοί 
δείκτες δεν έχουν βελτιωθεί αλλά μειωθεί 
με την πάροδο των ετών, ενώ η διαφθορά 
παραμένει ένα μεγάλο εμπόδιο στην 
παροχή βασικών υπηρεσιών στο λαό·

Or. en

Τροπολογία 11
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 

2. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 
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της βοήθειας, εφόσον πολλοί αναπτυξιακοί 
δείκτες εξακολουθούν να δείχνουν 
μηδαμινή βελτίωση, ενώ η διαφθορά
παραμένει ένα μεγάλο εμπόδιο στην 
παροχή βασικών υπηρεσιών στο λαό·

της βοήθειας, εφόσον πολλοί αναπτυξιακοί 
δείκτες εξακολουθούν να δείχνουν 
μηδαμινή βελτίωση, ενώ η διαφθορά και η 
μεγάλη αλυσίδα διανομής της διεθνούς 
βοήθειας παραμένουν μεγάλα εμπόδια
στην παροχή βασικών υπηρεσιών στο λαό·

Or. en

Τροπολογία 12
Nadezhda Neynsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 
της βοήθειας, εφόσον πολλοί αναπτυξιακοί 
δείκτες εξακολουθούν να δείχνουν 
μηδαμινή βελτίωση, ενώ η διαφθορά 
παραμένει ένα μεγάλο εμπόδιο στην 
παροχή βασικών υπηρεσιών στο λαό·

2. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 
της βοήθειας, εφόσον πολλοί αναπτυξιακοί 
δείκτες εξακολουθούν να δείχνουν 
μηδαμινή βελτίωση, ενώ η διαφθορά 
παραμένει ένα μεγάλο εμπόδιο στην 
παροχή βασικών υπηρεσιών στο λαό· καλεί 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα 
διαθέσιμα οικονομικά μέσα για να 
επιτύχουν το στόχο αυτό, 
συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών 
καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ όταν 
δημιουργηθούν·

Or. en

Τροπολογία 13
Sabine Lösing

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. φρονεί ότι οι αναπτυξιακές 
στρατηγικές πρέπει να σχεδιάζονται από 
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τις ίδιες τις αποδέκτριες κυβερνήσεις στο 
πλαίσιο διαβούλευσης με ευρύ φάσμα 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
και πρέπει να εγκρίνονται από τα εθνικά 
κοινοβούλια· φρονεί, επιπλέον, ότι η 
κοινωνία των πολιτών και οι 
κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι πρέπει να 
συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της 
εφαρμογής, της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων· τονίζει 
ότι η απαίτηση αυτή πρέπει να αποτελεί 
καθοριστικό κριτήριο για το 
δημοσιονομικό έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 14
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη να λειτουργήσει 
καλύτερα ο συντονισμός των δωρητών και
να εξασφαλισθούν λεπτομερείς 
αξιολογήσεις ως προς την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας ούτως 
ώστε να βελτιωθεί η υποχρέωση 
λογοδοσίας σε σχέση με τη βοήθεια·

3. σημειώνει ότι η πλειοψηφία των πόρων 
για τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις 
στο Αφγανιστάν διοχετεύεται μέσω 
διεθνών μηχανισμών αλλά σημαντικό 
ποσοστό αυτής της βοήθειας δεν φθάνει 
στους νόμιμους δικαιούχους, το λαό του
Αφγανιστάν· τονίζει ότι η ΕΕ, και 
ιδιαιτέρως η Επιτροπή/ΕΥΕΔ, πρέπει να 
έχει πρωταρχικό ρόλο στην βελτίωση του 
συντονισμού των δωρητών σε στενή 
συνεργασία με άλλους καίριους δωρητές 
όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, και 
απευθύνει έκκληση για λεπτομερείς 
αξιολογήσεις ως προς την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας ούτως 
ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια και η 
ευθύνη των δωρητών σε σχέση με τη 
βοήθεια·

Or. en
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Τροπολογία 15
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη να λειτουργήσει 
καλύτερα ο συντονισμός των δωρητών και 
να εξασφαλισθούν λεπτομερείς 
αξιολογήσεις ως προς την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας ούτως 
ώστε να βελτιωθεί η υποχρέωση 
λογοδοσίας σε σχέση με τη βοήθεια·

3. σημειώνει ότι η πλειοψηφία των πόρων 
για τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις 
στο Αφγανιστάν διοχετεύεται μέσω 
διεθνών μηχανισμών αλλά σημαντικό 
ποσοστό αυτής της βοήθειας δεν φθάνει 
στους νόμιμους δικαιούχους, το φτωχό 
και αποδυναμωμένο τμήμα του 
Αφγανικού πληθυσμού· τονίζει την ανάγκη 
να λειτουργήσει καλύτερα ο συντονισμός 
των δωρητών και να εξασφαλισθούν 
λεπτομερείς αξιολογήσεις ως προς την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας ούτως 
ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια και η 
ευθύνη των δωρητών σε σχέση με τη 
βοήθεια·

Or. en

Τροπολογία 16
Nadezhda Neynsky

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη να λειτουργήσει 
καλύτερα ο συντονισμός των δωρητών και
να εξασφαλισθούν λεπτομερείς 
αξιολογήσεις ως προς την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας ούτως 
ώστε να βελτιωθεί η υποχρέωση 
λογοδοσίας σε σχέση με τη βοήθεια·

3. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει 
πρωταρχικό ρόλο στη βελτίωση του 
συντονισμού των δωρητών και στην 
παροχή λεπτομερών αξιολογήσεων ως 
προς την αποτελεσματικότητα της 
βοήθειας ούτως ώστε να βελτιωθεί η 
υποχρέωση λογοδοσίας σε σχέση με τη 
βοήθεια·

Or. en
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Τροπολογία 17
Sabine Lösing

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. τονίζει ότι οι δαπάνες της 
αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για αξιόπιστες 
πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών 
και μόνον για μη στρατιωτικά έργα που
εκτελούνται σε συνεργασία με τις τοπικές 
κυβερνήσεις και κρατικές αρχές· 

Or. en

Τροπολογία 18
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. απαιτεί από την Επιτροπή να προσέξει
ιδιαίτερα, όταν χρησιμοποιεί διεθνείς 
οργανώσεις ως διαύλους παράδοσης της 
βοήθειας, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι 
σπατάλες, το υπερβολικό κόστος των 
μεσαζόντων, η υπερκοστολόγηση και η 
διαφθορά, και θα πρέπει να επιμείνει για 
την έγκαιρη και επαρκή ενημέρωση ως 
προς τα αποτελέσματα και τη χρήση των 
κεφαλαίων·

4. απαιτεί από την ΕΥΕΔ και την
Επιτροπή να προσέξουν ιδιαίτερα, όταν
χρησιμοποιούν διεθνείς οργανώσεις ως 
διαύλους παράδοσης της βοήθειας, ούτως 
ώστε να αποφεύγονται οι σπατάλες, το 
υπερβολικό κόστος των μεσαζόντων, η
αναποτελεσματικότητα, η 
υπερκοστολόγηση και η διαφθορά, και θα 
πρέπει να επιμείνει για την έγκαιρη και 
επαρκή ενημέρωση ως προς τα 
αποτελέσματα και τη χρήση των 
κεφαλαίων·

Or. en

Τροπολογία 19
Nicole Kiil-Nielsen
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συσταθεί μια κεντρική βάση δεδομένων 
της ΕΕ για το σύνολο της βοήθειας της ΕΕ 
στο Αφγανιστάν, να γίνει ανάλυση του 
κόστους και της επίπτωσης της βοήθειας 
αυτής, εφόσον η απουσία ενημερωμένων 
και αξιόπιστων στοιχείων υπονομεύει την 
αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της 
βοήθειας·

5. αναμένει από την ΕΥΕΔ να εκπονήσει 
μια ρεαλιστική ανάλυση των κινδύνων 
και της αποτελεσματικότητας της 
βοήθειας της ΕΕ στο Αφγανιστάν για τη 
Διάσκεψη του Βερολίνου το Δεκέμβριο 
2011, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή 
τοποθέτηση της βοήθειας ενισχύει τη 
διαφθορά και τα εγκληματικά δίκτυα και, 
ως εκ τούτου, δεν οδηγεί μόνον στην 
κατασπατάληση των χρημάτων των 
φορολογούμενων αλλά μπορεί να 
θεωρηθεί ως πράξη συνενοχής για την 
ανάπτυξη ενός προβληματικού κράτους·
επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συσταθεί μια κεντρική βάση δεδομένων 
της ΕΕ για το σύνολο της βοήθειας της ΕΕ 
στο Αφγανιστάν, να γίνει ανάλυση του 
κόστους και της επίπτωσης της βοήθειας 
αυτής, εφόσον η απουσία ενημερωμένων 
και αξιόπιστων στοιχείων υπονομεύει την 
αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της 
βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 20
Sabine Lösing

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συσταθεί μια κεντρική βάση δεδομένων 
της ΕΕ για το σύνολο της βοήθειας της ΕΕ 
στο Αφγανιστάν, να γίνει ανάλυση του 
κόστους και της επίπτωσης της βοήθειας 
αυτής, εφόσον η απουσία ενημερωμένων 
και αξιόπιστων στοιχείων υπονομεύει την 
αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της 

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
συσταθεί μια κεντρική βάση δεδομένων 
της ΕΕ για το σύνολο της βοήθειας της ΕΕ 
στο Αφγανιστάν, να γίνει ανάλυση του 
κόστους και της επίπτωσης της βοήθειας 
αυτής, εφόσον η απουσία ενημερωμένων 
και αξιόπιστων στοιχείων υπονομεύει την 
αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της 
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βοήθειας· βοήθειας· δηλώνει ότι η αποδοτικότητα 
των μέτρων αναπτυξιακής πολιτικής 
πρέπει να ελέγχεται με βάση τοπικά 
κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία 21
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. απευθύνει έκκληση στην ΕΥΕΔ να 
τολμήσει να σταματήσει, να μειώσει ή να 
ανακατευθύνει τη χρηματοδότηση μετά 
από διαβουλεύσεις με τους συννομοθέτες 
σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις· 

Or. en

Τροπολογία 22
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εισαγωγής δημοσιονομικής στήριξης ανά 
τομέα· τονίζει ωστόσο ότι μια τέτοια 
βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται αυστηρά 
υπό όρους, με μετρήσιμους δείκτες των 
επιπτώσεων, και να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο παράλληλα με 
μέτρα οικοδόμησης ικανοτήτων και σε 
διοικήσεις των οποίων οργανωτικές 
δομές καθώς και οι ικανότητες 
δημοσιονομικής διαχείρισης να έχουν 

διαγράφεται
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αξιολογηθεί δεόντως και θεωρηθεί 
επαρκείς και διαφανείς.

Or. en

Τροπολογία 23
Sabine Lösing

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εισαγωγής δημοσιονομικής στήριξης ανά 
τομέα· τονίζει ωστόσο ότι μια τέτοια 
βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται αυστηρά 
υπό όρους, με μετρήσιμους δείκτες των 
επιπτώσεων, και να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο παράλληλα με μέτρα 
οικοδόμησης ικανοτήτων και σε διοικήσεις 
των οποίων οργανωτικές δομές καθώς και 
οι ικανότητες δημοσιονομικής διαχείρισης 
να έχουν αξιολογηθεί δεόντως και 
θεωρηθεί επαρκείς και διαφανείς.

6. είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εισαγωγής δημοσιονομικής στήριξης ανά 
τομέα· τονίζει ωστόσο ότι μια τέτοια 
βοήθεια πρέπει να έχει μετρήσιμους 
δείκτες των επιπτώσεων, και να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο παράλληλα με μέτρα 
οικοδόμησης ικανοτήτων και σε διοικήσεις 
των οποίων οι οργανωτικές δομές καθώς 
και οι ικανότητες δημοσιονομικής 
διαχείρισης να έχουν αξιολογηθεί δεόντως 
και θεωρηθεί επαρκείς και διαφανείς·

Or. en

Τροπολογία 24
Geoffrey Van Orden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 
την διάθεση κεφαλαίων της ΕΕ στην 
αποτυχημένη Αστυνομική Αποστολή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPOL) στο 
Αφγανιστάν, και απευθύνει έκκληση για 
πιο συντονισμένη προσέγγιση στην 
αστυνομική εκπαίδευση υπό την γενική 
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αιγίδα του ΝΑΤΟ·

Or. en


