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Módosítás 1
Sabine Lösing

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az Afganisztánnak 
nyújtott európai uniós fejlesztési támogatás 
átfogó célkitűzéseinek az ország hosszú 
távú fenntartható fejlődését kell 
támogatniuk, ideértve a társadalmi-
gazdasági normák és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását; rámutat arra, 
hogy a támogatásnak még jobban elő kell 
segítenie a közigazgatáson belüli 
kapacitásépítést, erősítenie kell a 
jogállamiságot és csökkentenie kell a 
korrupciót, elősegítve ezáltal a biztonsági 
feladatoknak az Afgán Iszlám 
Köztársaság kormányára történő 
átruházását;

1. hangsúlyozza, hogy az Afganisztánnak 
nyújtott európai uniós fejlesztési támogatás 
átfogó célkitűzéseinek az ország hosszú 
távú fenntartható fejlődését kell 
támogatniuk, ideértve a társadalmi-
gazdasági normák és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását; rámutat arra, 
hogy a támogatásnak még jobban elő kell 
segítenie a közigazgatáson belüli 
kapacitásépítést, erősítenie kell a 
jogállamiságot és csökkentenie kell a 
korrupciót;

Or. en

Módosítás 2
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az Afganisztánnak 
nyújtott európai uniós fejlesztési támogatás 
átfogó célkitűzéseinek az ország hosszú 
távú fenntartható fejlődését kell 
támogatniuk, ideértve a társadalmi-
gazdasági normák és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását; rámutat arra, 
hogy a támogatásnak még jobban elő kell 
segítenie a közigazgatáson belüli 
kapacitásépítést, erősítenie kell a 
jogállamiságot és csökkentenie kell a 

rámutat, hogy az Európai Unió 
elkötelezett Afganisztán további 
támogatása iránt; hangsúlyozza, hogy az 
Afganisztánnak nyújtott európai uniós 
fejlesztési támogatás átfogó 
célkitűzéseinek az ország hosszú távú 
fenntartható fejlődését kell támogatniuk, 
ideértve a társadalmi-gazdasági normák és 
a nemek közötti egyenlőség előmozdítását; 
rámutat arra, hogy a támogatásnak még 
jobban elő kell segítenie a közigazgatáson 
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korrupciót, elősegítve ezáltal a biztonsági 
feladatoknak az Afgán Iszlám Köztársaság 
kormányára történő átruházását;

belüli kapacitásépítést, erősítenie kell a 
jogállamiságot és csökkentenie kell a 
korrupciót, elősegítve ezáltal a biztonsági 
feladatoknak az Afgán Iszlám Köztársaság 
kormányára történő átruházását; javasolja, 
hogy az Afganisztánnak nyújtott pénzügyi 
támogatás egy részét az ópiumtermesztés 
más növény termesztésével való felváltása 
révén történő fokozatos megszüntetésére 
irányuló ötéves terv finanszírozására 
fordítsák; hangsúlyozza, hogy a 
határokon átnyúló természetű 
kérdésekben nyújtott támogatás 
tekintetében elő kell segíteni a 
szubregionális együttműködést;

Or. en

Módosítás 3
Geoffrey Van Orden

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az Afganisztánnak 
nyújtott európai uniós fejlesztési támogatás 
átfogó célkitűzéseinek az ország hosszú 
távú fenntartható fejlődését kell 
támogatniuk, ideértve a társadalmi-
gazdasági normák és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását; rámutat arra, 
hogy a támogatásnak még jobban elő kell 
segítenie a közigazgatáson belüli 
kapacitásépítést, erősítenie kell a 
jogállamiságot és csökkentenie kell a 
korrupciót, elősegítve ezáltal a biztonsági 
feladatoknak az Afgán Iszlám Köztársaság 
kormányára történő átruházását;

1. hangsúlyozza, hogy az Afganisztánnak 
nyújtott európai uniós fejlesztési támogatás 
átfogó célkitűzéseinek az ország oktatási 
rendszerének és gazdaságának hosszú 
távú fenntartható fejlődését kell 
támogatniuk; rámutat arra, hogy a 
támogatásnak még jobban elő kell segítenie 
a közigazgatáson belüli kapacitásépítést, 
erősítenie kell a jogállamiságot és 
csökkentenie kell a korrupciót, elősegítve 
ezáltal a biztonsági feladatoknak az Afgán 
Iszlám Köztársaság kormányára történő 
átruházását;

Or. en
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Módosítás 4
Nadezhda Neynsky

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az Afganisztánnak 
nyújtott európai uniós fejlesztési támogatás 
átfogó célkitűzéseinek az ország hosszú 
távú fenntartható fejlődését kell 
támogatniuk, ideértve a társadalmi-
gazdasági normák és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását; rámutat arra, 
hogy a támogatásnak még jobban elő kell 
segítenie a közigazgatáson belüli 
kapacitásépítést, erősítenie kell a 
jogállamiságot és csökkentenie kell a 
korrupciót, elősegítve ezáltal a biztonsági 
feladatoknak az Afgán Iszlám Köztársaság 
kormányára történő átruházását;

1. hangsúlyozza, hogy az Afganisztánnak 
nyújtott európai uniós fejlesztési támogatás 
átfogó célkitűzéseinek az ország hosszú 
távú fenntartható fejlődését kell 
támogatniuk, ideértve a társadalmi-
gazdasági normák előmozdítását, a 
munkahelyteremtésnek és a kkv-k 
terjedésének az elősegítését, az oktatási 
ágazat megerősítését és a nemek közötti 
egyenlőség biztosítását; rámutat arra, hogy 
a támogatásnak még jobban elő kell 
segítenie a közigazgatáson belüli 
kapacitásépítést, erősítenie kell a 
jogállamiságot és csökkentenie kell a 
korrupciót, elősegítve ezáltal a biztonsági 
feladatoknak az Afgán Iszlám Köztársaság 
kormányára történő átruházását;

Or. en

Módosítás 5
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az Afganisztánnak 
nyújtott európai uniós fejlesztési támogatás 
átfogó célkitűzéseinek az ország hosszú 
távú fenntartható fejlődését kell 
támogatniuk, ideértve a társadalmi-
gazdasági normák és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását; rámutat arra, 
hogy a támogatásnak még jobban elő kell 
segítenie a közigazgatáson belüli 
kapacitásépítést, erősítenie kell a 
jogállamiságot és csökkentenie kell a 
korrupciót, elősegítve ezáltal a biztonsági 

hangsúlyozza, hogy az Afganisztánnak 
nyújtott európai uniós fejlesztési támogatás 
átfogó célkitűzéseinek az ország hosszú 
távú fenntartható fejlődését kell 
támogatniuk, ideértve a társadalmi-
gazdasági normák és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását, ami elősegítené, 
hogy Afganisztán vidéki lakossága 
kiszabaduljon az ópium szorításából; 
rámutat arra, hogy a támogatásnak még 
jobban elő kell segítenie a közigazgatáson 
belüli kapacitásépítést, erősítenie kell a 
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feladatoknak az Afgán Iszlám Köztársaság 
kormányára történő átruházását;

jogállamiságot és csökkentenie kell a 
korrupciót, elősegítve ezáltal a biztonsági 
feladatoknak az Afgán Iszlám Köztársaság 
kormányára történő átruházását;

Or. en

Módosítás 6
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az afganisztáni 
korrupció minden eddiginél nagyobb 
méreteket ölt, amint azt az olyan 
botrányok is mutatják, mint a Kabul Bank 
esete, amelynek több tisztviselőjét, köztük 
Karzai elnök fivérét 900 millió dollár 
elsikkasztásával vádolják; felhívja a 
figyelmet arra, hogy Norvégia 
befagyasztotta az Afganisztánnak nyújtott 
összes támogatását, Nagy-Britannia pedig 
áprilisban leállította a fő afgán újjáépítési 
alapba irányuló befizetéseit;

Or. en

Módosítás 7
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. úgy véli, hogy az Európai Unió mint 
az Afganisztánnak nyújtott hivatalos 
fejlesztési és humanitárius támogatás 
egyik legnagyobb adományozója (2002 és 
2010 vége között több mint 2 milliárd 
euró) különösen felelős annak 
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értékeléséért, hogy ezek a pénzeszközök 
eljutottak-e a tényleges 
kedvezményezettekhez, és hozzájárulnak-e 
életkörülményeik javításához;

Or. en

Módosítás 8
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. Afganisztán felvevőképességének 
nyilvánvaló elégtelenségére tekintettel 
komoly aggályainak ad hangot azzal 
kapcsolatban, hogy a 2011–2013-ra 
vonatkozó, három évre szóló 600 millió 
eurós indikatív pénzügyi juttatás az éves 
előirányzatok több mint 30%-os
növekedését jelenti a 2007–2010-es 
többéves indikatív program által lefedett 
korábbi négyéves időszakhoz képest; 

Or. en

Módosítás 9
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. hangsúlyozza, hogy tíz évvel a háború 
után az afgán lakosság – számos 
megfigyelő szerint – megszállóknak tekinti 
az idegen csapatokat, és az ENSZ 
Főtitkárságának legutóbbi jelentése 
szerint az elmúlt évben 40%-kal 
növekedett az erőszak;
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Or. en

Módosítás 10
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten hangsúlyozza, hogy sürgősen 
fokozni kell a támogatás hatékonyságát, 
mivel számos fejlődési mutató még mindig 
a lényegi javulás elmaradását jelzi, és a 
korrupció továbbra is jelentős mértékben 
akadályozza az alapvető szolgáltatások 
lakosság számára történő biztosítását;

2. ismételten hangsúlyozza, hogy sürgősen 
fokozni kell a támogatás hatékonyságát, 
mivel számos fejlődési mutató az évek 
során nem javult, hanem romlott, és a 
korrupció továbbra is jelentős mértékben 
akadályozza az alapvető szolgáltatások 
lakosság számára történő biztosítását;

Or. en

Módosítás 11
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten hangsúlyozza, hogy sürgősen 
fokozni kell a támogatás hatékonyságát, 
mivel számos fejlődési mutató még mindig 
a lényegi javulás elmaradását jelzi, és a 
korrupció továbbra is jelentős mértékben 
akadályozza az alapvető szolgáltatások 
lakosság számára történő biztosítását;

2. ismételten hangsúlyozza, hogy sürgősen 
fokozni kell a támogatás hatékonyságát, 
mivel számos fejlődési mutató még mindig 
a lényegi javulás elmaradását jelzi, és a 
korrupció, valamint a nemzetközi segélyek 
hosszú elosztási lánca továbbra is jelentős 
mértékben akadályozza az alapvető 
szolgáltatások lakosság számára történő 
biztosítását;

Or. en

Módosítás 12
Nadezhda Neynsky
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten hangsúlyozza, hogy sürgősen 
fokozni kell a támogatás hatékonyságát, 
mivel számos fejlődési mutató még mindig 
a lényegi javulás elmaradását jelzi, és a 
korrupció továbbra is jelentős mértékben 
akadályozza az alapvető szolgáltatások
lakosság számára történő biztosítását;

2. ismételten hangsúlyozza, hogy sürgősen 
fokozni kell a támogatás hatékonyságát, 
mivel számos fejlődési mutató még mindig 
a lényegi javulás elmaradását jelzi, és a 
korrupció továbbra is jelentős mértékben 
akadályozza az alapvető szolgáltatások 
lakosság számára történő biztosítását; 
felhívja az Európai Uniót és a 
tagállamokat, hogy minden rendelkezésre 
álló eszközt használjanak fel e cél elérése 
érdekében, ideértve – bevezetésüket 
követően – az uniós vagyonkezelői 
alapokat is;

Or. en

Módosítás 13
Sabine Lösing

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a fejlesztési stratégiákat 
– a civil társadalommal folytatott széles 
körű konzultáció keretében – maguknak a 
kedvezményezett kormányoknak kell 
kialakítaniuk, és a nemzeti 
parlamenteknek kell jóváhagyniuk; 
továbbá úgy véli, hogy a civil társadalmat 
és a parlamenti képviselőket be kell vonni 
a végrehajtás, a nyomon követés és az 
eredmények értékelése minden 
szakaszába, és hangsúlyozza, hogy ennek 
a követelménynek a költségvetési 
ellenőrzés döntő kritériumát kell 
képeznie;

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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a támogatással 
kapcsolatos elszámoltathatóság fokozása 
érdekében javítani kell az adományozók 
közötti koordinációt, és el kell végezni a 
támogatás hatékonyságának részletes 
értékelését;

3. megjegyzi, hogy az Afganisztán 
társadalmi és gazdasági fejlődését célzó 
források nagy részét nemzetközi 
mechanizmusokon keresztül folyósítják, e 
támogatás jelentős része azonban nem jut 
el tényleges kedvezményezettjeihez, 
Afganisztán lakosságához; rámutat, hogy 
az Európai Uniónak és különösen a 
Bizottságnak/EKSZ-nek vezető szerepet 
kell játszania az adományozók közötti
koordináció javításában, szorosan 
együttműködve más kulcsfontosságú 
adományozókkal, köztük az Egyesült 
Államokkal és Japánnal, és a támogatással 
kapcsolatos átláthatóság és adományozói 
elszámoltathatóság fokozása érdekében 
felszólít a támogatás hatékonyságának 
részletes értékelésére;

Or. en

Módosítás 15
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a támogatással 
kapcsolatos elszámoltathatóság fokozása 
érdekében javítani kell az adományozók 
közötti koordinációt, és el kell végezni a 
támogatás hatékonyságának részletes 
értékelését;

3. megjegyzi, hogy az Afganisztán 
társadalmi és gazdasági fejlődését célzó 
források nagy részét nemzetközi 
mechanizmusokon keresztül folyósítják, e 
támogatás jelentős része azonban nem jut 
el tényleges kedvezményezettjeihez, azaz 
Afganisztán lakosságának elszegényedett 
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és erőtlen rétegéhez; rámutat, hogy a 
támogatással kapcsolatos átláthatóság és 
adományozói elszámoltathatóság fokozása 
érdekében javítani kell az adományozók 
közötti koordinációt, és el kell végezni a 
támogatás hatékonyságának részletes 
értékelését;

Or. en

Módosítás 16
Nadezhda Neynsky

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. rámutat, hogy a támogatással 
kapcsolatos elszámoltathatóság fokozása 
érdekében javítani kell az adományozók 
közötti koordinációt, és el kell végezni a 
támogatás hatékonyságának részletes
értékelését;

3. rámutat, hogy az Európai Uniónak a 
támogatással kapcsolatos 
elszámoltathatóság fokozása érdekében 
vezető szerepet kell játszania az 
adományozók közötti koordináció 
javításában és a támogatás 
hatékonyságára vonatkozó részletes 
értékelés biztosításában;

Or. en

Módosítás 17
Sabine Lösing

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az uniós fejlesztési 
támogatás keretén belüli kiadásokat a 
civil társadalom hiteles kezdeményezéseire 
és kizárólag a helyi önkormányzatokkal és 
a kormányzati hatóságokkal 
együttműködésben végrehajtott civil 
projektekre kell fordítani;
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Or. en

Módosítás 18
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elvárja, hogy a Bizottság a támogatások 
nemzetközi szervezeteken keresztül történő 
folyósításakor fordítson nagy figyelmet a 
pazarlás, a túlzott közvetítői költségek, a 
túlszámlázás és a korrupció felszámolására, 
és ragaszkodjon ahhoz, hogy kellő időben 
megfelelő tájékoztatást kapjon az 
eredményekről és a pénzeszközök 
felhasználásáról;

4. elvárja, hogy az EKSZ és a Bizottság a 
támogatások nemzetközi szervezeteken 
keresztül történő folyósításakor fordítson 
nagy figyelmet a pazarlás, a túlzott
közvetítői költségek, a hatékonyság 
hiánya, a túlszámlázás és a korrupció 
felszámolására, és ragaszkodjon ahhoz, 
hogy kellő időben megfelelő tájékoztatást 
kapjon az eredményekről és a 
pénzeszközök felhasználásáról;

Or. en

Módosítás 19
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten kéri az Európai Uniót, hogy 
hozzon létre központi adatbázist az 
Afganisztánnak juttatott uniós segélyek 
költségeiről és hatásairól, és készítsen 
ezekről elemzést, mivel a naprakész és 
megbízható adatok hiánya aláássa a 
segélyezés hatékonyságát és átláthatóságát;

5. elvárja, hogy az EKSZ készítsen reális 
elemzést a 2011. decemberi berlini 
konferenciára az Európai Unió 
Afganisztánnak nyújtott támogatásának 
kockázatairól és hatékonyságáról, 
tekintetbe véve, hogy a nem megfelelő 
helyre kerülő támogatás táplálja a 
korrupciót és a bűnözői hálózatokat, ami 
nemcsak az adófizetők pénzének 
elpazarlását jelenti, hanem egy sikertelen 
állam kialakulásához nyújtott segítségnek 
is tekinthető; ismételten kéri az Európai 
Uniót, hogy hozzon létre központi 
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adatbázist az Afganisztánnak juttatott uniós 
segélyek költségeiről és hatásairól, és 
készítsen ezekről elemzést, mivel a 
naprakész és megbízható adatok hiánya 
aláássa a segélyezés hatékonyságát és 
átláthatóságát;

Or. en

Módosítás 20
Sabine Lösing

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten kéri az Európai Uniót, hogy 
hozzon létre központi adatbázist az 
Afganisztánnak juttatott uniós segélyek 
költségeiről és hatásairól, és készítsen 
ezekről elemzést, mivel a naprakész és 
megbízható adatok hiánya aláássa a 
segélyezés hatékonyságát és átláthatóságát;

5. ismételten kéri az Európai Uniót, hogy 
hozzon létre központi adatbázist az 
Afganisztánnak juttatott uniós segélyek 
költségeiről és hatásairól, és készítsen 
ezekről elemzést, mivel a naprakész és 
megbízható adatok hiánya aláássa a 
segélyezés hatékonyságát és átláthatóságát; 
megállapítja, hogy a fejlesztéspolitikai 
intézkedések hatékonyságát helyi 
kritériumok alapján kell ellenőrizni;

Or. en

Módosítás 21
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja az EKSZ-t, hogy a 
társjogalkotókkal konzultálva bátran 
állítsa le, csökkentse vagy irányítsa át a 
támogatást, amennyiben nem teljesülnek 
a szükséges feltételek; 
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Or. en

Módosítás 22
Nicole Kiil-Nielsen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a Bizottságnak 
mérlegelnie kellene az ágazati 
költségvetési támogatás bevezetését; 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ilyen 
támogatást szigorú feltételekhez és 
mérhető hatásmutatókhoz kell kötni, és 
kizárólag kapacitásépítési intézkedésekkel 
összekötve szabad felhasználni olyan 
igazgatási szerveknél, amelyeknek 
szervezeti felépítését és pénzgazdálkodási 
képességeit alapos vizsgálatot követően 
megfelelőnek és átláthatónak minősítették.

törölve

Or. en

Módosítás 23
Sabine Lösing

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a Bizottságnak 
mérlegelnie kellene az ágazati 
költségvetési támogatás bevezetését; 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ilyen 
támogatást szigorú feltételekhez és
mérhető hatásmutatókhoz kell kötni, és 
kizárólag kapacitásépítési intézkedésekkel 
összekötve szabad felhasználni olyan 
igazgatási szerveknél, amelyeknek 
szervezeti felépítését és pénzgazdálkodási 
képességeit alapos vizsgálatot követően 

6. úgy véli, hogy a Bizottságnak 
mérlegelnie kellene az ágazati 
költségvetési támogatás bevezetését; 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ilyen 
támogatást mérhető hatásmutatókhoz kell 
kötni, és kizárólag kapacitásépítési 
intézkedésekkel összekötve szabad 
felhasználni olyan igazgatási szerveknél, 
amelyeknek szervezeti felépítését és 
pénzgazdálkodási képességeit alapos 
vizsgálatot követően megfelelőnek és 
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megfelelőnek és átláthatónak minősítették. átláthatónak minősítették.

Or. en

Módosítás 24
Geoffrey Van Orden

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy 
uniós pénzeszközöket különítettek el az 
eredménytelen afganisztáni EUPOL-
misszió számára, és a NATO égisze alatt 
összehangoltabb megközelítésmódot 
sürget a rendőrképzés területén;

Or. en


