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Tarkistus 1
Sabine Lösing

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että EU:n Afganistanille 
antaman kehitysavun päätavoitteena olisi 
oltava auttaa valtiota pitkän aikavälin 
kestävässä kehityksessä, myös 
sosioekonomisten normien ja sukupuolten 
välisen tasa-arvon parantamisessa; 
painottaa, että avun olisi helpotettava 
entisestään julkisen hallinnon valmiuksien 
kehittämistä, vahvistettava oikeusvaltiota 
ja vähennettävä korruptiota, mikä 
helpottaa turvallisuutta koskevan vastuun 
siirtämistä Afganistanin islamilaisen 
tasavallan hallitukselle;

1. korostaa, että EU:n Afganistanille 
antaman kehitysavun päätavoitteena olisi 
oltava auttaa valtiota pitkän aikavälin 
kestävässä kehityksessä, myös 
sosioekonomisten normien ja sukupuolten 
välisen tasa-arvon parantamisessa; 
painottaa, että avun olisi helpotettava 
entisestään julkisen hallinnon valmiuksien
kehittämistä, vahvistettava oikeusvaltiota 
ja vähennettävä korruptiota;

Or. en

Tarkistus 2
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että EU:n Afganistanille 
antaman kehitysavun päätavoitteena olisi 
oltava auttaa valtiota pitkän aikavälin 
kestävässä kehityksessä, myös 
sosioekonomisten normien ja sukupuolten 
välisen tasa-arvon parantamisessa; 
painottaa, että avun olisi helpotettava 
entisestään julkisen hallinnon valmiuksien 
kehittämistä, vahvistettava oikeusvaltiota 
ja vähennettävä korruptiota, mikä helpottaa 
turvallisuutta koskevan vastuun siirtämistä 
Afganistanin islamilaisen tasavallan 
hallitukselle;

korostaa, että EU on sitoutunut 
jatkamaan Afganistanin tukemista; 
korostaa, että EU:n Afganistanille antaman 
kehitysavun päätavoitteena olisi oltava 
auttaa valtiota pitkän aikavälin kestävässä 
kehityksessä, myös sosioekonomisten 
normien ja sukupuolten välisen tasa-arvon 
parantamisessa; painottaa, että avun olisi 
helpotettava entisestään julkisen hallinnon 
valmiuksien kehittämistä, vahvistettava 
oikeusvaltiota ja vähennettävä korruptiota, 
mikä helpottaa turvallisuutta koskevan 
vastuun siirtämistä Afganistanin 
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islamilaisen tasavallan hallitukselle;
suosittelee, että osia EU:n Afganistanille 
antamasta taloudellisesta tuesta 
myönnetään viisivuotissuunnitelmaan, 
jonka tarkoituksena on lopettaa oopiumin 
tuotanto vähitellen ja korvata se 
vaihtoehtoisella tuotannolla; korostaa 
tarvetta helpottaa pienalueiden yhteistyötä 
mitä tulee luonteeltaan rajatylittävien 
kysymysten tukemiseen;

Or. en

Tarkistus 3
Geoffrey Van Orden

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että EU:n Afganistanille 
antaman kehitysavun päätavoitteena olisi 
oltava auttaa valtiota pitkän aikavälin 
kestävässä kehityksessä, myös 
sosioekonomisten normien ja sukupuolten 
välisen tasa-arvon parantamisessa; 
painottaa, että avun olisi helpotettava 
entisestään julkisen hallinnon valmiuksien 
kehittämistä, vahvistettava oikeusvaltiota 
ja vähennettävä korruptiota, mikä helpottaa 
turvallisuutta koskevan vastuun siirtämistä 
Afganistanin islamilaisen tasavallan 
hallitukselle;

1. korostaa, että EU:n Afganistanille 
antaman kehitysavun päätavoitteena olisi 
oltava auttaa valtion koulutusjärjestelmän 
ja talouden pitkän aikavälin kestävässä 
kehityksessä; painottaa, että avun olisi 
helpotettava entisestään julkisen hallinnon 
valmiuksien kehittämistä, vahvistettava 
oikeusvaltiota ja vähennettävä korruptiota, 
mikä helpottaa turvallisuutta koskevan 
vastuun siirtämistä Afganistanin 
islamilaisen tasavallan hallitukselle;

Or. en
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Tarkistus 4
Nadezhda Neynsky

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että EU:n Afganistanille 
antaman kehitysavun päätavoitteena olisi 
oltava auttaa valtiota pitkän aikavälin 
kestävässä kehityksessä, myös 
sosioekonomisten normien ja sukupuolten 
välisen tasa-arvon parantamisessa; 
painottaa, että avun olisi helpotettava 
entisestään julkisen hallinnon valmiuksien 
kehittämistä, vahvistettava oikeusvaltiota 
ja vähennettävä korruptiota, mikä helpottaa 
turvallisuutta koskevan vastuun siirtämistä 
Afganistanin islamilaisen tasavallan 
hallitukselle;

1. korostaa, että EU:n Afganistanille 
antaman kehitysavun päätavoitteena olisi 
oltava auttaa valtiota pitkän aikavälin 
kestävässä kehityksessä, myös 
sosioekonomisten normien 
parantamisessa, työpaikkojen luomisen ja 
pk-yritysten leviämisen helpottamisessa, 
koulutusalan vahvistamisessa ja 
sukupuolten välisen tasa-arvon 
varmistamisessa; painottaa, että avun olisi 
helpotettava entisestään julkisen hallinnon 
valmiuksien kehittämistä, vahvistettava 
oikeusvaltiota ja vähennettävä korruptiota, 
mikä helpottaa turvallisuutta koskevan 
vastuun siirtämistä Afganistanin 
islamilaisen tasavallan hallitukselle;

Or. en

Tarkistus 5
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että EU:n Afganistanille 
antaman kehitysavun päätavoitteena olisi 
oltava auttaa valtiota pitkän aikavälin 
kestävässä kehityksessä, myös 
sosioekonomisten normien ja sukupuolten 
välisen tasa-arvon parantamisessa; 
painottaa, että avun olisi helpotettava 
entisestään julkisen hallinnon valmiuksien 
kehittämistä, vahvistettava oikeusvaltiota 
ja vähennettävä korruptiota, mikä helpottaa 
turvallisuutta koskevan vastuun siirtämistä 
Afganistanin islamilaisen tasavallan 

korostaa, että EU:n Afganistanille antaman 
kehitysavun päätavoitteena olisi oltava 
auttaa valtiota pitkän aikavälin kestävässä 
kehityksessä, myös sosioekonomisten 
normien ja sukupuolten välisen tasa-arvon 
parantamisessa, mikä auttaisi 
vapauttamaan Afganistanin 
maaseutuväestön oopiumin vallasta; 
painottaa, että avun olisi helpotettava 
entisestään julkisen hallinnon valmiuksien 
kehittämistä, vahvistettava oikeusvaltiota 
ja vähennettävä korruptiota, mikä helpottaa 
turvallisuutta koskevan vastuun siirtämistä 
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hallitukselle; Afganistanin islamilaisen tasavallan 
hallitukselle;

Or. en

Tarkistus 6
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. ottaa huomioon, että korruptio on 
saavuttanut Afganistanissa 
ennennäkemättömän tason, kuten käy 
ilmi Kabul Bankin kaltaisista 
skandaaleista, joissa pankin virkailijoita, 
presidentti Karzain veli mukaan luettuina, 
syytetään 900 miljoonan dollarin 
kavaltamisesta; kiinnittää huomiota 
siihen, että Norja on jäädyttänyt kaiken 
apunsa Afganistanille ja että 
Iso-Britannia keskeytti huhtikuussa 
maksunsa Afganistanin tärkeimmälle 
jälleenrakennusrahastolle;

Or. en

Tarkistus 7
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionilla on yhtenä tärkeimmistä 
Afganistanin julkisen kehitysavun ja 
humanitaarisen avun antajista (yli 
2 miljardia euroa vuodesta 2002 vuoden 
2010 loppuun) erityinen vastuu arvioida, 
saavatko suunnitellut tuensaajat kyseiset 
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varat ja parantavatko ne heidän 
elinolosuhteitaan;

Or. en

Tarkistus 8
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. ottaa huomioon Afganistanin 
vastaanottokyvyn selvän puuttumisen ja 
ilmaisee vakavan huolestuneisuutensa 
siitä, että vuosien 2011–2013 välistä 
kolmen vuoden jaksoa koskevat 
600 miljoonan euron ohjeelliset 
määrärahat merkitsevät sitä, että 
vuotuiset määrärahat kasvavat yli 
30 prosenttia vuosien 2007–2010 
monivuotisen alueohjelman kattamaan 
aikaisempaan jaksoon verrattuna;

Or. en

Tarkistus 9
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. korostaa, että monien tarkkailijoiden 
mukaan kymmenen vuotta kestäneen 
sodan jälkeen suurin osa Afganistanin 
väestöstä pitää ulkomaisia joukkoja 
miehittäjinä ja että YK:n pääsihteerin 
viimeisimpien raporttien mukaan 
väkivalta on lisääntynyt yli 40 prosenttia 
viimeksi kuluneen kolmen vuoden 
aikana;
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Or. en

Tarkistus 10
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa jälleen, että avun tehokkuutta on 
parannettava kiireellisesti, sillä monet 
kehitysindikaattoreista eivät ole vieläkään 
osoittaneet merkittävää parannusta ja 
korruptio on yhä suuri este keskeisten 
palvelujen tarjoamiselle kansalle;

2. toteaa jälleen, että avun tehokkuutta on 
parannettava kiireellisesti, sillä monet 
kehitysindikaattorit eivät ole parantuneet 
vaan heikentyneet viime vuosina ja 
korruptio on yhä suuri este keskeisten 
palvelujen tarjoamiselle kansalle;

Or. en

Tarkistus 11
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa jälleen, että avun tehokkuutta on 
parannettava kiireellisesti, sillä monet 
kehitysindikaattoreista eivät ole vieläkään 
osoittaneet merkittävää parannusta ja 
korruptio on yhä suuri este keskeisten 
palvelujen tarjoamiselle kansalle;

2. toteaa jälleen, että avun tehokkuutta on 
parannettava kiireellisesti, sillä monet 
kehitysindikaattoreista eivät ole vieläkään 
osoittaneet merkittävää parannusta ja 
korruptio sekä kansainvälisen avun pitkät 
jakeluketjut ovat yhä suuria esteitä
keskeisten palvelujen tarjoamiselle 
kansalle;

Or. en
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Tarkistus 12
Nadezhda Neynsky

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa jälleen, että avun tehokkuutta on 
parannettava kiireellisesti, sillä monet 
kehitysindikaattoreista eivät ole vieläkään 
osoittaneet merkittävää parannusta ja 
korruptio on yhä suuri este keskeisten 
palvelujen tarjoamiselle kansalle;

2. toteaa jälleen, että avun tehokkuutta on 
parannettava kiireellisesti, sillä monet 
kehitysindikaattoreista eivät ole vieläkään 
osoittaneet merkittävää parannusta ja 
korruptio on yhä suuri este keskeisten 
palvelujen tarjoamiselle kansalle; kehottaa 
Euroopan unionia ja jäsenvaltioita 
käyttämään kaikkia käytettävissä olevia 
rahoitusvälineitä tämän päämäärän 
saavuttamiseksi, mukaan lukien tulevat 
EU:n eritysrahastot sitten kun ne on 
perustettu;

Or. en

Tarkistus 13
Sabine Lösing

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että tuensaajamaiden 
hallitusten on itse laadittava 
kehitysstrategioita konsultoiden kattavaa 
joukkoa kansalaisyhteiskunnan edustajia 
ja että strategioiden on oltava kansallisten 
parlamenttien hyväksymiä; katsoo niin 
ikään, että kansalaisyhteiskunnan ja 
parlamentaarikkojen on osallistuttava 
täytäntöönpanon, seurannan ja tulosten 
arvioinnin kaikkiin vaiheisiin, ja korostaa 
että tämän vaatimuksen on oltava yksi 
ratkaisevista varainhoidon 
valvontakriteereistä;

Or. en
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Tarkistus 14
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että avunantajien 
toimien yhteensovittaminen on saatava 
toimimaan paremmin ja että on 
säädettävä yksityiskohtaisista avun 
tehokkuuden arvioinneista, jotta avun 
vastuullisuutta voidaan parantaa;

3. toteaa, että valtaosa Afganistanin 
yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen 
kehitykseen tarvittavista resursseista 
kanavoidaan kansainvälisten järjestöjen 
kautta, mutta merkittävä osuus tästä 
avusta ei saavuta suunniteltuja tuensaajia 
eli Afganistanin kansaa; korostaa, että 
EU:lla ja erityisesti komissiolla / 
Euroopan ulkosuhdehallinnolla olisi 
oltava avunantajien toimien 
yhteensovittamisessa johtava rooli tiiviissä 
yhteistyössä muiden tärkeimpien 
avunantajien kuten Yhdysvaltojen ja 
Japanin kanssa, ja kehottaa tekemään 
yksityiskohtaisia avun tehokkuuden
arviointeja, jotta avun avoimuutta ja 
avunantajien vastuullisuutta voidaan 
parantaa;

Or. en

Tarkistus 15
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että avunantajien 
toimien yhteensovittaminen on saatava 
toimimaan paremmin ja että on säädettävä 
yksityiskohtaisista avun tehokkuuden 
arvioinneista, jotta avun vastuullisuutta 
voidaan parantaa;

3. toteaa, että valtaosa Afganistanin 
yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen 
kehitykseen tarvittavista resursseista 
kanavoidaan kansainvälisten järjestöjen 
kautta, mutta merkittävä osuus tästä 
avusta ei saavuta suunniteltuja tuensaajia 
eli Afganistanin väestön köyhtynyttä ja 
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vailla valtaa olevaa osaa; panee merkille, 
että avunantajien toimien 
yhteensovittaminen on saatava toimimaan 
paremmin ja että on säädettävä 
yksityiskohtaisista avun tehokkuuden 
arvioinneista, jotta avun avoimuutta ja 
avunantajien vastuullisuutta voidaan 
parantaa;

Or. en

Tarkistus 16
Nadezhda Neynsky

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että avunantajien 
toimien yhteensovittaminen on saatava 
toimimaan paremmin ja että on 
säädettävä yksityiskohtaisista avun 
tehokkuuden arvioinneista, jotta avun 
vastuullisuutta voidaan parantaa;

3. panee merkille, että EU:lla olisi oltava 
johtava rooli avunantajien toimien 
yhteensovittamisessa ja yksityiskohtaisten 
avun tehokkuuden arviointien tekemisessä, 
jotta avun vastuullisuutta voidaan parantaa;

Or. en

Tarkistus 17
Sabine Lösing

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että EU:n kehitysapumenot 
olisi kohdistettava luotettaviin 
kansalaisyhteiskunnan aloitteisiin ja 
pelkästään siviilihankkeisiin, jotka 
toteutetaan yhteistyössä 
paikallishallintojen ja hallituksen 
viranomaisten kanssa;
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Or. en

Tarkistus 18
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. edellyttää, että kun apua toimitetaan 
kansainvälisten järjestöjen avulla, 
komission olisi kiinnitettävä huomiota 
siihen, että toiminnassa vältetään hävikkiä, 
liian suuria välittäjäkustannuksia, 
liikalaskutusta ja korruptiota, ja komission 
olisi vaadittava ajantasaista ja riittävää 
tietoa avustusvarojen tuloksista ja käytöstä;

4. edellyttää, että kun apua toimitetaan 
kansainvälisten järjestöjen avulla, 
Euroopan ulkosuhdehallinnon ja 
komission olisi kiinnitettävä huomiota 
siihen, että toiminnassa vältetään hävikkiä, 
liian suuria välittäjäkustannuksia, 
tehottomuutta, liikalaskutusta ja 
korruptiota, ja komission olisi vaadittava 
ajantasaista ja riittävää tietoa 
avustusvarojen tuloksista ja käytöstä;

Or. en

Tarkistus 19
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jälleen EU:ta perustamaan 
keskitetyn tietokannan ja tarkastelemaan 
kaiken EU:n Afganistanille antaman avun 
kustannuksia ja vaikutuksia, koska 
ajantasaisen ja luotettavan tiedon puute 
heikentää avun tehokkuutta ja avoimuutta;

5. edellyttää, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto laatii Berliinissä 
joulukuussa 2011 järjestettävää 
konferenssia varten Afganistanille 
annetun EU:n tuen riskejä ja tehokkuutta 
koskevan realistisen analyysin, jossa 
otetaan huomioon, että korruptioon ja 
rikollisverkostoille kanavoituva apu ei ole 
pelkästään veronmaksajien rahojen 
tuhlaamista, vaan se voidaan nähdä 
avunantona kehitykselle, joka johtaa 
hajoavaan valtioon; kehottaa jälleen EU:ta 
perustamaan keskitetyn tietokannan ja 
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tarkastelemaan kaiken EU:n Afganistanille 
antaman avun kustannuksia ja vaikutuksia, 
koska ajantasaisen ja luotettavan tiedon 
puute heikentää avun tehokkuutta ja 
avoimuutta;

Or. en

Tarkistus 20
Sabine Lösing

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jälleen EU:ta perustamaan 
keskitetyn tietokannan ja tarkastelemaan 
kaiken EU:n Afganistanille antaman avun 
kustannuksia ja vaikutuksia, koska 
ajantasaisen ja luotettavan tiedon puute 
heikentää avun tehokkuutta ja avoimuutta;

5. kehottaa jälleen EU:ta perustamaan 
keskitetyn tietokannan ja tarkastelemaan 
kaiken EU:n Afganistanille antaman avun 
kustannuksia ja vaikutuksia, koska 
ajantasaisen ja luotettavan tiedon puute 
heikentää avun tehokkuutta ja avoimuutta; 
toteaa, että kehitysyhteistyöpolitiikan 
toimenpiteiden vaikuttavuutta on 
arvioitava paikallisten kriteerien 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 21
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. vetoaa Euroopan 
ulkosuhdehallintoon, jotta se rohkenisi 
lainsäätäjien kanssa lopettaa rahoituksen, 
vähentää sitä tai ohjata sitä uudelleen 
siinä tapauksessa, että tarvittavat ehdot 
eivät täyty;
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Or. en

Tarkistus 22
Nicole Kiil-Nielsen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että komission olisi harkittava 
alakohtaisen talousarviotuen 
käyttöönottoa; korostaa kuitenkin, että 
tällaiselle tuelle olisi asetettava tiukat 
ehdot sekä mitattavissa olevat 
vaikutusindikaattorit, ja sitä olisi 
käytettävä ainoastaan yhdessä valmiuksia 
kehittävien toimien kanssa ja 
hallinnoissa, joiden organisaatiorakenteet 
ja varainhoidon valmiudet on arvioitu 
asianmukaisesti ja todettu riittäviksi ja 
avoimiksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 23
Sabine Lösing

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että komission olisi harkittava 
alakohtaisen talousarviotuen käyttöönottoa; 
korostaa kuitenkin, että tällaiselle tuelle
olisi asetettava tiukat ehdot sekä
mitattavissa olevat vaikutusindikaattorit, ja 
sitä olisi käytettävä ainoastaan yhdessä 
valmiuksia kehittävien toimien kanssa ja 
hallinnoissa, joiden organisaatiorakenteet 
ja varainhoidon valmiudet on arvioitu 
asianmukaisesti ja todettu riittäviksi ja 
avoimiksi.

6. katsoo, että komission olisi harkittava 
alakohtaisen talousarviotuen käyttöönottoa; 
korostaa kuitenkin, että tällaisella tuella
olisi oltava mitattavissa olevat 
vaikutusindikaattorit, ja sitä olisi käytettävä 
ainoastaan yhdessä valmiuksia kehittävien 
toimien kanssa ja hallinnoissa, joiden 
organisaatiorakenteet ja varainhoidon 
valmiudet on arvioitu asianmukaisesti ja 
todettu riittäviksi ja avoimiksi.
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Or. en

Tarkistus 24
Geoffrey Van Orden

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää valitettavana, että EU:n varoja 
on myönnetty tehottomalle EUPOL 
Afganistan -operaatiolle, ja pyytää 
koordinoimaan poliisien koulutusta 
nykyistä paremmin Naton alaisuudessa;

Or. en


