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Grozījums Nr. 1
Sabine Lösing

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropas Savienības 
vispārējiem mērķiem attiecībā uz 
Afganistānai sniegto attīstības palīdzību
jābūt veicināt valsts ilgtspējīgu attīstību, 
tostarp paaugstināt sociāli ekonomiskos 
standartus un uzlabot situāciju dzimumu
vienlīdzības jomā; uzsver, ka, izmantojot 
palīdzību, jāturpina sekmēt spēju veidošanu
valsts administrācijā, jāstiprina tiesiskums 
un jāmazina korupcija, tādējādi veicinot 
GIRoA spēju kontrolēt drošību;

1. uzsver, ka Afganistānai sniegtās ES
attīstības palīdzības vispārējiem mērķiem
jābūt atbalstam valsts ilgtspējīgai attīstībai 
ilgtermiņā, ietverot sociālekonomisko 
standartu paaugstināšanu un dzimumu
līdztiesības uzlabošanu; uzsver, ka, 
izmantojot palīdzību, jāturpina veiktspējas 
palielināšana valsts pārvaldē, jāstiprina 
tiesiskums un jāmazina korupcija;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropas Savienības 
vispārējiem mērķiem attiecībā uz 
Afganistānai sniegto attīstības palīdzību
jābūt veicināt valsts ilgtspējīgu attīstību, 
tostarp paaugstināt sociāli ekonomiskos 
standartus un uzlabot situāciju dzimumu
vienlīdzības jomā; uzsver, ka, izmantojot 
palīdzību, jāturpina sekmēt spēju veidošanu
valsts administrācijā, jāstiprina tiesiskums 
un jāmazina korupcija, tādējādi veicinot 
GIRoA spēju kontrolēt drošību;

norāda uz ES saistībām arī turpmāk 
sniegt atbalstu Afganistānai; uzsver, ka 
Afganistānai sniegtās ES attīstības 
palīdzības vispārējiem mērķiem jābūt
atbalstam valsts ilgtspējīgai attīstībai 
ilgtermiņā, ietverot sociālekonomisko 
standartu paaugstināšanu un dzimumu
līdztiesības uzlabošanu; uzsver, ka, 
izmantojot palīdzību, jāturpina veiktspējas 
palielināšana valsts pārvaldē, jāstiprina 
tiesiskums un jāmazina korupcija, tādējādi 
veicinot drošības funkciju nodošanu
Afganistānas Islāma Republikas valdībai 
(AIRV); iesaka daļu no Afganistānai 
sniegtās finanšu palīdzības piešķirt piecu 
gadu plāna realizēšanai, lai pārtrauktu 
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opija magoņu audzēšanu, to aizstājot ar 
alternatīvu kultūraugu audzēšanu; 
uzsver, ka ir jāveicina apakšreģionu 
sadarbība attiecībā uz palīdzību pārrobežu 
jautājumu risināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Geoffrey Van Orden

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropas Savienības 
vispārējiem mērķiem attiecībā uz 
Afganistānai sniegto attīstības palīdzību
jābūt veicināt valsts ilgtspējīgu attīstību, 
tostarp paaugstināt sociāli ekonomiskos 
standartus un uzlabot situāciju dzimumu 
vienlīdzības jomā; uzsver, ka, izmantojot 
palīdzību, jāturpina sekmēt spēju veidošanu
valsts administrācijā, jāstiprina tiesiskums 
un jāmazina korupcija, tādējādi veicinot 
GIRoA spēju kontrolēt drošību;

1. uzsver, ka Afganistānai sniegtās ES
attīstības palīdzības vispārējiem mērķiem
jābūt atbalstam valsts skolu sistēmas un 
ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai 
ilgtermiņā, un uzsver, ka, izmantojot 
palīdzību, jāturpina veiktspējas 
palielināšana valsts pārvaldē, jāstiprina 
tiesiskums un jāmazina korupcija, tādējādi 
veicinot drošības funkciju nodošanu
Afganistānas Islāma Republikas valdībai 
(AIRV);

Or. en

Grozījums Nr. 4
Nadezhda Neynsky

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropas Savienības 
vispārējiem mērķiem attiecībā uz 
Afganistānai sniegto attīstības palīdzību
jābūt veicināt valsts ilgtspējīgu attīstību, 
tostarp paaugstināt sociāli ekonomiskos 
standartus un uzlabot situāciju dzimumu

1. uzsver, ka Afganistānai sniegtās ES
attīstības palīdzības vispārējiem mērķiem
jābūt atbalstam valsts ilgtspējīgai attīstībai 
ilgtermiņā, ietverot sociālekonomisko 
standartu paaugstināšanu, darbvietu 
izveides sekmēšanu un MVU skaita 
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vienlīdzības jomā; uzsver, ka, izmantojot 
palīdzību, jāturpina sekmēt spēju veidošanu
valsts administrācijā, jāstiprina tiesiskums 
un jāmazina korupcija, tādējādi veicinot 
GIRoA spēju kontrolēt drošību;

palielināšanu, izglītības nozares 
nostiprināšanu un dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanu; uzsver, ka, izmantojot 
palīdzību, jāturpina veiktspējas 
palielināšana valsts pārvaldē, jāstiprina 
tiesiskums un jāmazina korupcija, tādējādi 
veicinot drošības funkciju nodošanu
Afganistānas Islāma Republikas valdībai 
(AIRV);

Or. en

Grozījums Nr. 5
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropas Savienības 
vispārējiem mērķiem attiecībā uz 
Afganistānai sniegto attīstības palīdzību
jābūt veicināt valsts ilgtspējīgu attīstību, 
tostarp paaugstināt sociāli ekonomiskos 
standartus un uzlabot situāciju dzimumu
vienlīdzības jomā; uzsver, ka, izmantojot 
palīdzību, jāturpina sekmēt spēju veidošanu
valsts administrācijā, jāstiprina tiesiskums 
un jāmazina korupcija, tādējādi veicinot 
GIRoA spēju kontrolēt drošību;

1. uzsver, ka Afganistānai sniegtās ES
attīstības palīdzības vispārējiem mērķiem
jābūt atbalstam valsts ilgtspējīgai attīstībai 
ilgtermiņā, ietverot sociālekonomisko 
standartu paaugstināšanu un dzimumu
līdztiesības uzlabošanu, kas Afganistānas 
lauku iedzīvotājiem palīdzētu pārtraukt 
opija magoņu audzēšanu, un uzsver, ka, 
izmantojot palīdzību, jāturpina veiktspējas 
palielināšana valsts pārvaldē, jāstiprina 
tiesiskums un jāmazina korupcija, tādējādi 
veicinot drošības funkciju nodošanu
Afganistānas Islāma Republikas valdībai 
(AIRV);

Or. en

Grozījums Nr. 6
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka korupcija Afganistānā ir 
sasniegusi līdz šim nepieredzētu līmeni, 
kas izpaužas kā ar Kabulas Banku saistīti 
skandāli, kuros banku ierēdņi, tostarp 
prezidenta H. Karzai brālis, ir apsūdzēti 
900 miljonu ASV dolāru piesavināšanā; 
vērš uzmanību uz to, ka Norvēģija ir 
iesaldējusi visus Afganistānai sniegtā 
atbalsta resursus un ka Lielbritānija aprīlī 
pārtrauca iemaksas Afganistānas 
galvenajā rekonstrukcijas fondā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzskata, ka Eiropas Savienība kā 
viena no lielākajām oficiālās attīstības un 
humanitārās palīdzības līdzekļu devējām 
Afganistānai (vairāk nekā 2 miljardi euro 
laikposmā no 2002. gada līdz 2010. gada 
beigām) ir jo īpaši atbildīga izvērtēt to, vai 
piešķirtie līdzekļi sasniedz personas, 
kurām tie paredzēti, un vai šie līdzekļi 
uzlabo attiecīgo personu dzīves apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.c tā kā Afganistāna acīmredzami nespēj 
apgūt piešķirtos līdzekļus, ir ļoti 
nobažījies par to, ka 2011.–2013. gadā 
paredzamais finanšu piešķīrums 
600 miljonu euro apmērā triju gadu 
periodā ir palielinājums par vairāk nekā 
30 % gadā, ja salīdzina ar iepriekšējo 
četru gadu periodu, uz ko attiecās 2007.–
2010. gada daudzgadu indikatīvā 
programma (DIK); 

Or. en

Grozījums Nr. 9
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d uzsver — daudzi novērotāji pauduši, 
ka pēc desmit gadus ilgušā kara lielākā 
daļa Afganistānas iedzīvotāju ārvalstu 
karaspēku uzskata par okupantiem, un 
jaunākajā ANO Ģenerālsekretariāta 
ziņojumā ir norādīts, ka iepriekšējā gadā 
par 40 % ir pieaugusi vardarbība;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārto, ka steidzami jāuzlabo palīdzības 
efektivitāte, jo daudzi attīstības rādītāji 

2. atkārtoti norāda, ka steidzami jāuzlabo 
palīdzības efektivitāte, jo gadu gaitā 
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joprojām liecina par to, ka nav panākti 
būtiski uzlabojumi, un korupcija joprojām 
ir būtisks šķērslis pamatpakalpojumu 
nodrošināšanai iedzīvotājiem;

daudzi attīstības rādītāji ir pasliktinājušies, 
nevis uzlabojušies, un korupcija joprojām
ir būtisks šķērslis pamatpakalpojumu 
nodrošināšanai iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārto, ka steidzami jāuzlabo palīdzības 
efektivitāte, jo daudzi attīstības rādītāji 
joprojām liecina par to, ka nav panākti 
būtiski uzlabojumi, un korupcija joprojām 
ir būtisks šķērslis pamatpakalpojumu 
nodrošināšanai iedzīvotājiem;

2. atkārtoti norāda, ka steidzami jāuzlabo 
palīdzības efektivitāte, jo daudzi attīstības 
rādītāji joprojām liecina par to, ka nav 
panākti būtiski uzlabojumi, un korupcija, 
kā arī starptautiskā atbalsta garā 
izplatīšanas ķēde joprojām ir būtiski 
šķēršļi pamatpakalpojumu nodrošināšanai 
iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Nadezhda Neynsky

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārto, ka steidzami jāuzlabo palīdzības 
efektivitāte, jo daudzi attīstības rādītāji 
joprojām liecina par to, ka nav panākti 
būtiski uzlabojumi, un korupcija joprojām 
ir būtisks šķērslis pamatpakalpojumu 
nodrošināšanai iedzīvotājiem;

2. atkārti norāda, ka steidzami jāuzlabo 
palīdzības efektivitāte, jo daudzi attīstības 
rādītāji joprojām liecina par to, ka nav 
panākti būtiski uzlabojumi, un korupcija 
joprojām ir būtisks šķērslis 
pamatpakalpojumu nodrošināšanai 
iedzīvotājiem; aicina Eiropas Savienību 
un dalībvalstis šā mērķa sasniegšanā 
izmantot visus pieejamos finanšu 
instrumentus, tostarp plānotos ES trasta 
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fondus, kad tie tiks izveidoti;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Sabine Lösing

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka attīstības stratēģijas ir 
jāizstrādā saņēmējvalstu valdībām pašām, 
konsultējoties ar plaši pārstāvētu 
pilsonisko sabiedrību, un tās jāapstiprina 
valstu parlamentiem; turklāt pilsoniskā 
sabiedrība un parlamenta pārstāvji ir 
jāiesaista katrā īstenošanas, 
uzraudzīšanas un rezultātu izvērtēšanas 
posmā, un uzsver, ka šī prasība ir 
jānosaka par izšķirīgu budžeta kontroles 
kritēriju;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka jāuzlabo līdzekļu devēju 
koordinācija un jāveic vispusīgs palīdzības 
efektivitātes novērtējums, lai uzlabotu 
pārskatbildību palīdzības jomā;

3. atzīmē, ka lielāko daļu no Afganistānas 
sociālekonomiskajai attīstībai 
piešķirtajiem līdzekļiem izplata ar 
starptautisko mehānismu starpniecību, 
taču ievērojama šā atbalsta daļa 
nesasniedz personas, kurām tas paredzēts, 
proti, Afganistānas iedzīvotājus; norāda, 
ka ES un jo īpaši Komisijai/ EĀDD ciešā 
sadarbībā ar citiem lielākajiem līdzekļu 
devējiem, tādiem kā ASV un Japāna, ir 
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jāuzņemas vadība, lai uzlabotu līdzekļu 
devēju koordinēšanu, un prasa veikt 
detalizētus palīdzības efektivitātes 
novērtējumus, lai uzlabotu pārredzamību 
un līdzekļu devēju pārskatbildību 
palīdzības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka jāuzlabo līdzekļu devēju 
koordinācija un jāveic vispusīgs palīdzības 
efektivitātes novērtējums, lai uzlabotu 
pārskatbildību palīdzības jomā;

3. atzīmē, ka lielāko daļu no Afganistānas 
sociālekonomiskajai attīstībai 
piešķirtajiem līdzekļiem izplata ar 
starptautisko mehānismu starpniecību, 
taču ievērojama šā atbalsta daļa 
nesasniedz personas, kurām tas paredzēts, 
proti, Afganistānas nabadzīgākos un 
beztiesīgākos iedzīvotājus; norāda, ka 
jāuzlabo līdzekļu devēju koordinēšana un 
jāveic detalizēti palīdzības efektivitātes 
novērtējumi, lai uzlabotu pārredzamību un 
līdzekļu devēju pārskatbildību palīdzības 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Nadezhda Neynsky

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka jāuzlabo līdzekļu devēju 
koordinācija un jāveic vispusīgs palīdzības 
efektivitātes novērtējums, lai uzlabotu

3. norāda, ka ES ir jāuzņemas vadība, lai 
uzlabotu līdzekļu devēju koordinēšanu un 
veiktu detalizētus palīdzības efektivitātes 
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pārskatbildību palīdzības jomā; novērtējumus nolūkā uzlabot
pārskatbildību palīdzības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Sabine Lösing

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ES attīstības palīdzības 
izdevumi ir jāizmanto uzticamām 
pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām un 
tikai tiem civilajiem projektiem, kas veikti 
sadarbībā ar pašvaldībām un valsts 
iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju, izmantojot 
starptautiskās organizācijas kā palīdzības 
sniegšanas kanālu, pievērst lielu uzmanību 
tādiem jautājumiem kā atkritumu 
apsaimniekošana, pārmērīgi augstās
starpniecības izmaksas, rēķinu izrakstīšana 
par paaugstinātām summām un korupcija 
un pieprasīt laikus sniegt atbilstīgu 
informāciju par rezultātiem un finansējuma 
izlietojumu;

4. prasa, lai EĀDD un Komisija, 
izmantojot starptautiskās organizācijas kā 
palīdzības sniegšanas kanālu, pievērstu
lielu uzmanību tādiem jautājumiem kā 
nelietderīgu, pārmērīgi augstu
starpniecības izmaksu novēršana, 
neefektivitāte, rēķinu izrakstīšana par 
paaugstinātām summām un korupcija un 
pieprasīt laikus sniegt atbilstīgu 
informāciju par rezultātiem un finansējuma 
izlietojumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti aicina ES izveidot centralizētu 
datubāzi, kurā apkopoti dati par visas tās 
palīdzības izmaksām un ietekmi, ko ES 
sniegusi Afganistānai, jo, trūkstot 
atjauninātiem un ticamiem datiem, tiek 
apdraudēta palīdzības efektivitāte un 
pārredzamība;

5. cer, ka attiecībā uz Afganistānai 
sniegtā ES atbalsta riskiem un efektivitāti 
EĀDD sagatavos reālistisku analīzi, ko 
prezentēt Berlīnes konferencē 2011. gada 
decembrī, ņemot vērā, ka nekorekti 
piešķirts atbalsts rada korupciju un 
kriminālus tīklus un līdz ar to ir ne tikai 
nodokļu maksātāju naudas izšķiešana, bet 
jāvērtē arī kā līdzdalība disfunkcionālas 
valsts izveidošanā; atkārtoti aicina ES 
izveidot centralizētu datubāzi, kurā 
apkopoti dati par visas tās palīdzības 
izmaksām un ietekmi, ko ES sniegusi 
Afganistānai, jo, trūkstot atjauninātiem un 
ticamiem datiem, tiek apdraudēta 
palīdzības efektivitāte un pārredzamība;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Sabine Lösing

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atkārtoti aicina ES izveidot centralizētu 
datubāzi, kurā apkopoti dati par visas tās 
palīdzības izmaksām un ietekmi, ko ES 
sniegusi Afganistānai, jo, trūkstot 
atjauninātiem un ticamiem datiem, tiek 
apdraudēta palīdzības efektivitāte un 
pārredzamība;

5. atkārtoti aicina ES izveidot centralizētu 
datubāzi, kurā apkopoti dati par visas tās 
palīdzības izmaksām un ietekmi, ko ES 
sniegusi Afganistānai, jo, trūkstot 
atjauninātiem un ticamiem datiem, tiek 
apdraudēta palīdzības efektivitāte un 
pārredzamība; norāda, ka attīstības 
politikas pasākumu efektivitāte ir 
jāpārbauda, pamatojoties uz vietējiem 
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kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina EĀDD, apspriežoties ar citām 
likumdošanā iesaistītajām personām, 
pārtraukt, samazināt vai novirzīt citiem 
mērķiem finansējumu, ja nepieciešamie 
nosacījumi nav izpildīti; 

Or. en

Grozījums Nr. 22
Nicole Kiil-Nielsen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka Komisijai jāapsver iespēja 
ieviest nozaru budžeta atbalstu; tomēr 
uzsver, ka šāda atbalsta piešķiršanai jābūt 
pamatotai ar stingriem noteikumiem, kas 
paredz izmērāmus ietekmes rādītājus, un 
ka šādu atbalstu var izmantot tikai kopā ar 
spēju veidošanas pasākumiem un tikai 
administrācijās, kuru organizatoriskā 
struktūra un finanšu pārvaldības iespējas ir 
pienācīgi novērtētas un atzītas par 
atbilstīgām un pārredzamām.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Sabine Lösing

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka Komisijai jāapsver iespēja 
ieviest nozaru budžeta atbalstu; tomēr 
uzsver, ka šāda atbalsta piešķiršanai jābūt 
pamatotai ar stingriem noteikumiem, kas 
paredz izmērāmus ietekmes rādītājus, un 
ka šādu atbalstu var izmantot tikai kopā ar 
spēju veidošanas pasākumiem un tikai 
administrācijās, kuru organizatoriskā 
struktūra un finanšu pārvaldības iespējas ir 
pienācīgi novērtētas un atzītas par 
atbilstīgām un pārredzamām.

6. uzskata, ka Komisijai jāapsver iespēja 
ieviest nozaru budžeta atbalstu; tomēr 
uzsver, ka šāda atbalsta piešķiršanai jābūt 
pamatotai ar izmērāmiem ietekmes
rādītājiem, un ka šādu atbalstu var 
izmantot tikai kopā ar veiktspējas
palielināšanas pasākumiem un tikai 
administrācijās, kuru organizatoriskā 
struktūra un finanšu pārvaldības iespējas ir 
pienācīgi novērtētas un atzītas par 
atbilstīgām un pārredzamām.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Geoffrey Van Orden

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a pauž nožēlu par ES līdzekļu 
piešķiršanu neefektīvajai EUPOL misijai 
Afganistānā un prasa īstenot saskaņotāku 
pieeju policijas apmācībai, ko pārraudzītu 
NATO;

Or. en


