
AM\878738LT.doc PE473.702v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Užsienio reikalų komitetas

2011/2014(INI)

29.9.2011

PAKEITIMAI
1 - 24

Nuomonės projektas
Anneli Jäätteenmäki
(PE472.239v02-00)

dėl ES finansinės paramos Afganistanui biudžeto kontrolės
(2011/2014(INI))



PE473.702v01-00 2/14 AM\878738LT.doc

LT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\878738LT.doc 3/14 PE473.702v01-00

LT

Pakeitimas 1
Sabine Lösing

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad pagrindinis Afganistanui
skiriamos ES paramos vystymuisi tikslas 
turėtų būti padėti ilgalaikiam ir tvariam 
šalies vystymuisi, įskaitant socialinių ir 
ekonominių standartų ir lyčių lygybės 
gerinimą; pabrėžia, kad pagalba turėtų 
padėti toliau gerinti viešojo 
administravimo pajėgumus, sutvirtinti 
teisinės valstybės principus ir mažinti 
korupciją, taigi padėti saugumo 
įsipareigojimus perkelti Afganistano 
Islamo Respublikos vyriausybei;

1. pabrėžia, kad pagrindinis Afganistanui 
skiriamos ES paramos vystymuisi tikslas 
turėtų būti pagalba ilgalaikiam ir tvariam 
šalies vystymuisi, įskaitant socialinių ir 
ekonominių standartų ir lyčių lygybės 
gerinimą; pabrėžia, kad pagalba turėtų 
padėti toliau gerinti viešojo 
administravimo pajėgumus, sutvirtinti 
teisinės valstybės principus ir mažinti 
korupciją;

Or. en

Pakeitimas 2
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad pagrindinis Afganistanui 
skiriamos ES paramos vystymuisi tikslas 
turėtų būti padėti ilgalaikiam ir tvariam 
šalies vystymuisi, įskaitant socialinių ir 
ekonominių standartų ir lyčių lygybės 
gerinimą; pabrėžia, kad pagalba turėtų 
padėti toliau gerinti viešojo 
administravimo pajėgumus, sutvirtinti 
teisinės valstybės principus ir mažinti 
korupciją, taigi padėti saugumo 
įsipareigojimus perkelti Afganistano 
Islamo Respublikos vyriausybei;

pabrėžia ES įsipareigojimą toliau remti 
Afganistaną; pabrėžia, kad pagrindinis 
Afganistanui skiriamos ES paramos 
vystymuisi tikslas turėtų būti pagalba
ilgalaikiam ir tvariam šalies vystymuisi, 
įskaitant socialinių ir ekonominių standartų 
ir lyčių lygybės gerinimą; pabrėžia, kad 
pagalba turėtų padėti toliau gerinti viešojo 
administravimo pajėgumus, sutvirtinti 
teisinės valstybės principus ir mažinti 
korupciją, taigi padėti saugumo 
įsipareigojimus perkelti Afganistano 
Islamo Respublikos vyriausybei;
rekomenduoja dalį finansinės paramos 
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Afganistanui skirti pagal penkerių metų 
planą siekiant palaipsniui išnaikinti 
opiumo auginimą pakeičiant jį kita veikla; 
pabrėžia, kad reikia palengvinti 
subregioninį bendradarbiavimą padedant 
spręsti tarpvalstybinio pobūdžio 
problemas;

Or. en

Pakeitimas 3
Geoffrey Van Orden

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad pagrindinis Afganistanui 
skiriamos ES paramos vystymuisi tikslas 
turėtų būti padėti ilgalaikiam ir tvariam 
šalies vystymuisi, įskaitant socialinių ir 
ekonominių standartų ir lyčių lygybės 
gerinimą; pabrėžia, kad pagalba turėtų 
padėti toliau gerinti viešojo 
administravimo pajėgumus, sutvirtinti 
teisinės valstybės principus ir mažinti 
korupciją, taigi padėti saugumo 
įsipareigojimus perkelti Afganistano 
Islamo Respublikos vyriausybei;

1. pabrėžia, kad pagrindinis Afganistanui 
skiriamos ES paramos vystymuisi tikslas 
turėtų būti pagalba ilgalaikiam ir tvariam 
šalies mokyklų sistemos ir ekonomikos 
vystymuisi, pabrėžia, kad pagalba turėtų 
padėti toliau gerinti viešojo 
administravimo pajėgumus, sutvirtinti 
teisinės valstybės principus ir mažinti 
korupciją, taigi padėti saugumo 
įsipareigojimus perkelti Afganistano 
Islamo Respublikos vyriausybei;

Or. en

Pakeitimas 4
Nadezhda Neynsky

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad pagrindinis Afganistanui 
skiriamos ES paramos vystymuisi tikslas 
turėtų būti padėti ilgalaikiam ir tvariam 

1. pabrėžia, kad pagrindinis Afganistanui 
skiriamos ES paramos vystymuisi tikslas 
turėtų būti pagalba ilgalaikiam ir tvariam 
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šalies vystymuisi, įskaitant socialinių ir 
ekonominių standartų ir lyčių lygybės 
gerinimą; pabrėžia, kad pagalba turėtų 
padėti toliau gerinti viešojo 
administravimo pajėgumus, sutvirtinti 
teisinės valstybės principus ir mažinti 
korupciją, taigi padėti saugumo 
įsipareigojimus perkelti Afganistano 
Islamo Respublikos vyriausybei;

šalies vystymuisi, įskaitant socialinių ir 
ekonominių standartų gerinimą, darbo 
vietų kūrimą ir MVĮ plitimą, švietimo 
sektoriaus stiprinimą ir lyčių lygybės 
užtikrinimą; pabrėžia, kad pagalba turėtų 
padėti toliau gerinti viešojo 
administravimo pajėgumus, sutvirtinti 
teisinės valstybės principus ir mažinti 
korupciją, taigi padėti saugumo 
įsipareigojimus perkelti Afganistano 
Islamo Respublikos vyriausybei;

Or. en

Pakeitimas 5
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad pagrindinis Afganistanui 
skiriamos ES paramos vystymuisi tikslas 
turėtų būti padėti ilgalaikiam ir tvariam 
šalies vystymuisi, įskaitant socialinių ir 
ekonominių standartų ir lyčių lygybės 
gerinimą; pabrėžia, kad pagalba turėtų 
padėti toliau gerinti viešojo 
administravimo pajėgumus, sutvirtinti 
teisinės valstybės principus ir mažinti 
korupciją, taigi padėti saugumo 
įsipareigojimus perkelti Afganistano 
Islamo Respublikos vyriausybei;

pabrėžia, kad pagrindinis Afganistanui 
skiriamos ES paramos vystymuisi tikslas 
turėtų būti pagalba ilgalaikiam ir tvariam 
šalies vystymuisi, taip pat socialinių ir 
ekonominių standartų ir lyčių lygybės 
gerinimą, o tai padėtų išlaisvinti 
Afganistano kaimo gyventojus iš opiumo 
gniaužtų, pabrėžia, kad pagalba turėtų 
padėti toliau gerinti viešojo 
administravimo pajėgumus, sutvirtinti 
teisinės valstybės principus ir mažinti 
korupciją, taigi padėti saugumo 
įsipareigojimus perkelti Afganistano 
Islamo Respublikos vyriausybei;

Or. en

Pakeitimas 6
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad korupcija Afganistane 
pasiekė negirdėtą lygį, kas matyti iš tokių 
atvejų kaip Kabulo banko skandalas, kai 
banko tarnautojai, įskaitant Prezidento 
Karzajaus brolį, pasisavino 900 milijonų 
dolerių; atkreipia dėmesį į tai, kad 
Norvegija įšaldė savo pagalbą 
Afganistanui, o Britanija sustabdė 
mokėjimus į pagrindinį Afganistano 
rekonstrukcijos fondą;

Or. en

Pakeitimas 7
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. mano, kad Europos Sąjunga, kuri yra 
Viena pagrindinių oficialiosios vystymo ir 
humanitarinės pagalbos Afganistanui 
teikėjų (2002–2010 m. buvo suteikta 
daugiau nei 2 mlrd. dolerių), turi ypatingą 
pareigą įvertinti, ar šio lėšos pasiekė 
numatytus gavėjus ir pagerino jų 
gyvenimo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 8
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. atsižvelgdamas į tai, kad Afganistanui 
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akivaizdžiai trūksta įsisavinimo 
pajėgumų, reiškia rimtą susirūpinimą, 
kad 2011–2013 m. numatyta skirti 600 
milijonų eurų trejų metų laikotarpiui, 
taigi metiniai asignavimai išaugo 30 proc. 
palyginti su lėšomis, skirtomis ketverių 
metų laikotarpiui, atitinkančiam 
orientacinės daugiametės programos
2007–2010 m. laikotarpį; 

Or. en

Pakeitimas 9
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. pabrėžia, kad po dešimties metų karo, 
daugelio stebėtojų nuomone, dauguma 
Afganistano gyventojų užsienio kariškius 
laiko okupantais ir pagal paskutinę JT 
Generalinio Sekretoriato ataskaitą 
pastaraisiais metais smurtas išaugo 
40 proc.;

Or. en

Pakeitimas 10
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, kad reikia nedelsiant didinti 
paramos veiksmingumą, kadangi iš 
daugelio vystymosi rodiklių vis dar 
negalima pastebėti aiškaus pagerėjimo, 
korupcija išlieka pagrindine kliūtimi 
pagrindines paslaugas teikti žmonėms;

2. pakartoja, kad reikia nedelsiant didinti 
paramos veiksmingumą, kadangi daugelis
vystymosi rodiklių pastaraisiais metais 
nepagerėjo, o pablogėjo, korupcija išlieka 
labai svarbia kliūtimi pagrindines 
paslaugas teikti žmonėms;



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

LT

Or. en

Pakeitimas 11
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, kad reikia nedelsiant didinti 
paramos veiksmingumą, kadangi iš 
daugelio vystymosi rodiklių vis dar 
negalima pastebėti aiškaus pagerėjimo, 
korupcija išlieka pagrindine kliūtimi
pagrindines paslaugas teikti žmonėms;

2. pakartoja, kad reikia nedelsiant didinti 
paramos veiksmingumą, kadangi iš 
daugelio vystymosi rodiklių vis dar 
negalima pastebėti aiškaus pagerėjimo, 
korupcija ir ilga tarptautinės pagalbos 
platinimo grandinė išlieka labai 
svarbiomis kliūtimis pagrindines paslaugas 
teikti žmonėms;

Or. en

Pakeitimas 12
Nadezhda Neynsky

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, kad reikia nedelsiant didinti 
paramos veiksmingumą, kadangi iš 
daugelio vystymosi rodiklių vis dar 
negalima pastebėti aiškaus pagerėjimo, 
korupcija išlieka pagrindine kliūtimi 
pagrindines paslaugas teikti žmonėms;

2. pakartoja, kad reikia nedelsiant didinti 
paramos veiksmingumą, kadangi iš 
daugelio vystymosi rodiklių vis dar 
negalima pastebėti aiškaus pagerėjimo, 
korupcija išlieka pagrindine kliūtimi 
svarbiausias paslaugas teikti žmonėms; 
ragina Europos Sąjungą ir valstybes 
nares siekiant šio tikslo naudotis visomis 
turimomis finansinėmis priemonėmis, 
įskaitant ES patikos fondais, kai jie bus 
įsteigti;

Or. en
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Pakeitimas 13
Sabine Lösing

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad vystymosi strategijas, 
vykdydamos konsultacijas su plataus 
pilietinės visuomenės veikėjų rato 
atstovais, turi parengti pačios paramą
gaunančių šalių vyriausybės ir šioms 
strategijoms turi pritarti nacionaliniai 
parlamentai; taip pat mano, kad pilietinė 
visuomenė ir parlamentai turi būti įtraukti 
visais įgyvendinimo, stebėsenos ir 
rezultatų vertinimo etapais, ir pabrėžia, 
kad šis reikalavimas turi būti svarbiausias 
biudžeto kontrolės kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 14
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia
tobulinti donorų koordinavimo veiklą ir 
nuosekliai vertinti paramos veiksmingumą 
siekiant pagerinti atsiskaitomumą už 
pagalbą;

3. pažymi, kad didžioji dalis lėšų 
socialiniam ir ekonominiam Afganistano 
vystymuisi teikiama naudojantis 
tarptautinėmis priemonėmis, tačiau didelė 
šios pagalbos dalis nepasiekia numatytų 
naudos gavėjų, Afganistano žmonių; 
atkreipia dėmesį į tai, kad ES, ypač 
Komisija ir EIVT, artimai 
bendradarbiaudamos su kitomis paramos 
teikėjomis, pavyzdžiui, JAV ir Japonija, 
turėtų vadovauti tobulinant donorų 
koordinavimą ir ragina nuosekliai vertinti 
paramos veiksmingumą siekiant pagerinti 
skaidrumą ir donorų atsiskaitomumą už 
pagalbą;
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Or. en

Pakeitimas 15
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia tobulinti 
donorų koordinavimo veiklą ir nuosekliai 
vertinti paramos veiksmingumą siekiant 
pagerinti atsiskaitomumą už pagalbą;

3. pažymi, kad didžioji dalis lėšų 
socialiniam ir ekonominiam Afganistano 
vystymuisi teikiama naudojantis 
tarptautinėmis priemonėmis, tačiau didelė 
šios pagalbos dalis nepasiekia numatytų 
naudos gavėjų, nuskurdusių ir neturinčių 
galios Afganistano žmonių dalies;
atkreipia dėmesį į tai, kad reikia tobulinti 
donorų koordinavimo veiklą ir nuosekliai 
vertinti paramos veiksmingumą siekiant 
pagerinti skaidrumą ir donorų 
atsiskaitomumą už pagalbą;

Or. en

Pakeitimas 16
Nadezhda Neynsky

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia tobulinti 
donorų koordinavimo veiklą ir nuosekliai 
vertinti paramos veiksmingumą siekiant 
pagerinti atsiskaitomumą už pagalbą;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad ES turėtų 
atlikti pagrindinį vaidmenį tobulindama
donorų koordinavimą ir reikalaudama 
nuosekliai vertinti paramos veiksmingumą 
siekiant pagerinti atsiskaitomumą už 
pagalbą;

Or. en
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Pakeitimas 17
Sabine Lösing

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad ES vystymo pagalbos 
lėšos turėtų būti skirtos patikimoms 
pilietinės visuomenės iniciatyvoms ir tik 
civiliniams projektams, vykdomiems 
bendradarbiaujant su vietos valdžios ir 
nacionalinės valdžios institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 18
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. prašo, kad Komisija, teikdama pagalbą 
per tarptautines organizacijas, skirtų 
daugiau dėmesio švaistymo, per didelių 
tarpininkavimo sąnaudų, per didelių 
sąskaitų ir korupcijos naikinimui, taip pat 
primygtinai reikalautų, kad jai laiku būtų 
pateikiama tinkama informacija apie lėšų 
panaudojimo rezultatus;

4. prašo, kad EIVT ir Komisija, teikdamos
pagalbą per tarptautines organizacijas, 
skirtų daugiau dėmesio švaistymo, per 
didelių tarpininkavimo sąnaudų, 
neveiksmingumo, per didelių sąskaitų ir 
korupcijos naikinimui, taip pat primygtinai 
reikalautų, kad jai laiku būtų pateikiama 
tinkama informacija apie lėšų panaudojimo 
rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 19
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja savo raginimą ES sukurti 
centralizuotą išlaidų duomenų bazę ir 
išnagrinėti visos ES paramos, skirtos 
Afganistanui, išlaidas ir poveikį, nes dėl 
šiuolaikinės ir patikimos informacijos 
stokos mažėja pagalbos veiksmingumas ir 
skaidrumas;

5. tikisi, kad Berlyno konferencijai, 
vyksiančiai 2011 m. gruodžio mėnesį, 
EIVT parengs tikrovišką ES pagalbos 
Afganistanui grėsmių ir veiksmingumo 
analizę, kurioje bus atsižvelgta į tai, kad 
neteisingai nukreipta parama skatina 
korupciją ir nusikalstamas grupuotes, 
taigi taip ne tik švaistomi mokesčių 
mokėtojų pinigai, bet ir gali būti suprasta, 
kaip pridėjimas prie valstybės žlugimo;
pakartoja savo raginimą ES sukurti 
centralizuotą išlaidų duomenų bazę ir 
išnagrinėti visos ES paramos, skirtos 
Afganistanui, išlaidas ir poveikį, nes dėl 
šiuolaikinės ir patikimos informacijos 
stokos mažėja pagalbos veiksmingumas ir 
skaidrumas;

Or. en

Pakeitimas 20
Sabine Lösing

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja savo raginimą ES sukurti 
centralizuotą išlaidų duomenų bazę ir 
išnagrinėti visos ES paramos, skirtos 
Afganistanui, išlaidas ir poveikį, nes dėl 
šiuolaikinės ir patikimos informacijos 
stokos mažėja pagalbos veiksmingumas ir 
skaidrumas;

5. pakartoja savo raginimą ES sukurti 
centralizuotą išlaidų duomenų bazę ir 
išnagrinėti visos ES paramos, skirtos 
Afganistanui, išlaidas ir poveikį, nes dėl 
šiuolaikinės ir patikimos informacijos 
stokos mažėja pagalbos veiksmingumas ir 
skaidrumas; teigia, kad vystymosi politikos 
priemonių veiksmingumą šalyse 
partnerėse reikia tikrinti remiantis vietos 
kriterijais;

Or. en
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Pakeitimas 21
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. prašo EIVT tais atvejais, kai 
nesilaikoma būtinų sąlygų, pasitarus su 
teisėkūros institucijomis išdrįsti 
sustabdyti, sumažinti ar perskirti 
finansavimą; 

Or. en

Pakeitimas 22
Nicole Kiil-Nielsen

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. laikosi nuomonės, kad Komisija turėtų 
apsvarstyti galimybę taikyti sektorinę 
biudžeto paramą; tačiau pabrėžia, kad tokia 
parama turėtų visiškai priklausyti nuo 
pamatuojamų poveikio rodiklių, ją turėtų 
būti galima naudoti tik kartu su pajėgumų 
didinimo priemonėmis ir ja galėtų naudotis 
tik tos administravimo institucijos, kurių 
organizacinė struktūra ir finansų valdymo 
pajėgumai buvo tinkamai įvertinti ir 
manoma, kad yra tinkami ir skaidrūs;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 23
Sabine Lösing

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. laikosi nuomonės, kad Komisija turėtų 
apsvarstyti galimybę taikyti sektorinę 
biudžeto paramą; tačiau pabrėžia, kad tokia 
parama turėtų visiškai priklausyti nuo
pamatuojamų poveikio rodiklių, ją turėtų 
būti galima naudoti tik kartu su pajėgumų 
didinimo priemonėmis ir ja galėtų naudotis 
tik tos administravimo institucijos, kurių 
organizacinė struktūra ir finansų valdymo 
pajėgumai buvo tinkamai įvertinti ir 
manoma, kad yra tinkami ir skaidrūs;

6. laikosi nuomonės, kad Komisija turėtų 
apsvarstyti galimybę taikyti sektorinę 
biudžeto paramą; tačiau pabrėžia, kad 
tokiai paramai turėtų būti nustatyti 
pamatuojami poveikio rodikliai, ją turėtų 
būti galima naudoti tik kartu su pajėgumų 
didinimo priemonėmis ir ja galėtų naudotis 
tik tos administravimo institucijos, kurių 
organizacinė struktūra ir finansų valdymo 
pajėgumai buvo tinkamai įvertinti ir 
manoma, kad yra tinkami ir skaidrūs;
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Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. apgailestauja dėl ES lėšų, skirtų 
neveiksmingai EUPOL misijai 
Afganistane, ir ragina laikytis labiau 
koordinuoto požiūrio apmokant policiją 
pagal NATO prižiūrimas bendras 
programas;

Or. en


