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Amendement 1
Sabine Lösing

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de ontwikkelingshulp van 
de EU aan Afghanistan in algemene zin 
gericht moet zijn op het verlenen van steun 
aan de duurzame ontwikkeling van het land 
op lange termijn, onder meer door 
verbetering van de sociale en economische 
omstandigheden en van de gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen; 
benadrukt dat de hulp een bijdrage moet 
leveren aan de capaciteitsopbouw van 
overheidsinstanties, de versterking van de 
rechtsstaat en de aanpak van corruptie, 
teneinde de verantwoordelijkheid voor het 
handhaven van de veiligheid aan de 
regering van de Islamitische Republiek 
Afghanistan te kunnen overdragen;

1. benadrukt dat de ontwikkelingshulp van 
de EU aan Afghanistan in algemene zin 
gericht moet zijn op het verlenen van steun 
aan de duurzame ontwikkeling van het land 
op lange termijn, onder meer door 
verbetering van de sociale en economische 
omstandigheden en van de gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen; 
benadrukt dat de hulp een bijdrage moet 
leveren aan de capaciteitsopbouw van 
overheidsinstanties, de versterking van de
rechtsstaat en de aanpak van corruptie;

Or. en

Amendement 2
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de ontwikkelingshulp van 
de EU aan Afghanistan in algemene zin 
gericht moet zijn op het verlenen van steun 
aan de duurzame ontwikkeling van het land 
op lange termijn, onder meer door 
verbetering van de sociale en economische 
omstandigheden en van de gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen; 
benadrukt dat de hulp een bijdrage moet 

1. benadrukt de wil van de EU om de 
steun aan Afghanistan voort te zetten; 
benadrukt dat de ontwikkelingshulp van de 
EU aan Afghanistan in algemene zin 
gericht moet zijn op het verlenen van steun 
aan de duurzame ontwikkeling van het land 
op lange termijn, onder meer door 
verbetering van de sociale en economische 
omstandigheden en van de gelijke 
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leveren aan de capaciteitsopbouw van 
overheidsinstanties, de versterking van de 
rechtsstaat en de aanpak van corruptie, 
teneinde de verantwoordelijkheid voor het 
handhaven van de veiligheid aan de 
regering van de Islamitische Republiek 
Afghanistan te kunnen overdragen;

behandeling van vrouwen en mannen; 
benadrukt dat de hulp een bijdrage moet 
leveren aan de capaciteitsopbouw van 
overheidsinstanties, de versterking van de 
rechtsstaat en de aanpak van corruptie, 
teneinde de verantwoordelijkheid voor het 
handhaven van de veiligheid aan de 
regering van de Islamitische Republiek 
Afghanistan te kunnen overdragen; beveelt 
aan om een deel van de financiële steun 
aan Afghanistan toe te wijzen aan 
vijfjarenplannen om de opiumteelt af te 
bouwen en te vervangen door alternatieve
productie; benadrukt dat de subregionale 
samenwerking gestimuleerd moet worden 
met het oog op ondersteuning inzake 
grensoverschrijdende kwesties;

Or. en

Amendement 3
Geoffrey Van Orden

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de ontwikkelingshulp van 
de EU aan Afghanistan in algemene zin 
gericht moet zijn op het verlenen van steun 
aan de duurzame ontwikkeling van het
land op lange termijn, onder meer door 
verbetering van de sociale en 
economische omstandigheden en van de 
gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen; benadrukt dat de hulp een 
bijdrage moet leveren aan de 
capaciteitsopbouw van overheidsinstanties, 
de versterking van de rechtsstaat en de 
aanpak van corruptie, teneinde de 
verantwoordelijkheid voor het handhaven 
van de veiligheid aan de regering van de 
Islamitische Republiek Afghanistan te 
kunnen overdragen;

1. benadrukt dat de ontwikkelingshulp van 
de EU aan Afghanistan in algemene zin 
gericht moet zijn op het verlenen van steun 
aan de duurzame ontwikkeling van het
onderwijssysteem en de economie op lange 
termijn, en benadrukt dat de hulp een 
bijdrage moet leveren aan de 
capaciteitsopbouw van overheidsinstanties, 
de versterking van de rechtsstaat en de 
aanpak van corruptie, teneinde de 
verantwoordelijkheid voor het handhaven 
van de veiligheid aan de regering van de 
Islamitische Republiek Afghanistan te 
kunnen overdragen
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Or. en

Amendement 4
Nadezhda Neynsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de ontwikkelingshulp van 
de EU aan Afghanistan in algemene zin 
gericht moet zijn op het verlenen van steun 
aan de duurzame ontwikkeling van het land 
op lange termijn, onder meer door 
verbetering van de sociale en economische 
omstandigheden en van de gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen;
benadrukt dat de hulp een bijdrage moet 
leveren aan de capaciteitsopbouw van 
overheidsinstanties, de versterking van de 
rechtsstaat en de aanpak van corruptie, 
teneinde de verantwoordelijkheid voor het 
handhaven van de veiligheid aan de 
regering van de Islamitische Republiek 
Afghanistan te kunnen overdragen;

1. benadrukt dat de ontwikkelingshulp van 
de EU aan Afghanistan in algemene zin 
gericht moet zijn op het verlenen van steun 
aan de duurzame ontwikkeling van het land 
op lange termijn, onder meer door 
verbetering van de sociale en economische 
omstandigheden, het stimuleren van het 
scheppen van banen en de groei van het 
aantal KMO's, het versterken van de 
onderwijssector en het waarborgen van de 
gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen; benadrukt dat de hulp een 
bijdrage moet leveren aan de 
capaciteitsopbouw van overheidsinstanties, 
de versterking van de rechtsstaat en de 
aanpak van corruptie, teneinde de 
verantwoordelijkheid voor het handhaven 
van de veiligheid aan de regering van de 
Islamitische Republiek Afghanistan te 
kunnen overdragen;

Or. en

Amendement 5
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de ontwikkelingshulp van 
de EU aan Afghanistan in algemene zin 
gericht moet zijn op het verlenen van steun 
aan de duurzame ontwikkeling van het land 
op lange termijn, onder meer door 

1. benadrukt dat de ontwikkelingshulp van 
de EU aan Afghanistan in algemene zin 
gericht moet zijn op het verlenen van steun 
aan de duurzame ontwikkeling van het land 
op lange termijn, onder meer door 
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verbetering van de sociale en economische 
omstandigheden en van de gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen;
benadrukt dat de hulp een bijdrage moet 
leveren aan de capaciteitsopbouw van 
overheidsinstanties, de versterking van de 
rechtsstaat en de aanpak van corruptie, 
teneinde de verantwoordelijkheid voor het 
handhaven van de veiligheid aan de 
regering van de Islamitische Republiek 
Afghanistan te kunnen overdragen;

verbetering van de sociale en economische 
omstandigheden en van de gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen, 
hetgeen de Afghaanse 
plattelandsbevolking kan helpen zich te 
bevrijden uit de greep van opium, en 
benadrukt dat de hulp een bijdrage moet 
leveren aan de capaciteitsopbouw van 
overheidsinstanties, de versterking van de 
rechtsstaat en de aanpak van corruptie, 
teneinde de verantwoordelijkheid voor het 
handhaven van de veiligheid aan de 
regering van de Islamitische Republiek 
Afghanistan te kunnen overdragen;

Or. en

Amendement 6
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de corruptie in 
Afghanistan een ongekende vlucht heeft 
genomen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het 
schandaal rond de Bank van Kabul, 
waarbij werknemers van de bank, 
waaronder de broer van president Karzai, 
worden beschuldigd van het verduisteren 
van 900 miljoen dollar; vestigt de 
aandacht op het feit dat Noorwegen alle 
steun aan Afghanistan heeft opgeschort 
en dat Groot-Brittannië in april de 
betalingen aan het belangrijkste fonds 
voor de wederopbouw van Afghanistan 
heeft stopgezet;

Or. en

Amendement 7
Nicole Kiil-Nielsen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van mening dat de Europese Unie 
als een van de grootste donors van 
officiële ontwikkelings- en humanitaire 
hulp aan Afghanistan (ruim € 2 miljard 
tussen 2002 en eind 2010) een speciale 
verantwoordelijkheid heeft om te 
evalueren of die middelen op de bestemde 
plaats zijn terechtgekomen en betere 
levensomstandigheden hebben 
opgeleverd;

Or. en

Amendement 8
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. spreekt, gezien het 
overduidelijke gebrek aan 
absorptiecapaciteit in Afghanistan, zijn 
ernstige bezorgdheid uit over het feit dat 
de indicatieve financiële toewijzing voor 
2011-2013 van € 600 miljoen gedurende 
een periode van drie jaar een verhoging 
inhoudt van ruim 30% van de jaarlijkse 
toewijzing ten opzichte van de voorgaande 
vierjarige periode in het kader van het 
MIP 2007-2010; 

Or. en

Amendement 9
Nicole Kiil-Nielsen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. benadrukt dat volgens veel 
waarnemers de meerderheid van de 
Afghaanse bevolking na meer dan tien 
jaar oorlog de buitenlandse troepen als 
bezetters beschouwt en dat volgens het 
laatste rapport van het generaal-
secretariaat van de VN het geweld in het 
afgelopen jaar met 40% is toegenomen;

Or. en

Amendement 10
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst er nogmaals op dat de efficiëntie 
van de hulp dringend moet worden 
verhoogd, aangezien een groot aantal 
indicatoren van ontwikkeling nog altijd 
geen verbetering van betekenis vertoont, 
en corruptie een belangrijke hinderpaal 
blijft voor de voorziening van essentiële 
diensten aan de burgers;

2. wijst er nogmaals op dat de efficiëntie 
van de hulp dringend moet worden 
verhoogd, aangezien een groot aantal 
indicatoren van ontwikkeling in de loop 
der jaren niet zijn verbeterd, maar juist 
zijn verslechterd, en corruptie een 
belangrijke hinderpaal blijft voor de 
voorziening van essentiële diensten aan de 
burgers;

Or. en

Amendement 11
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst er nogmaals op dat de efficiëntie 
van de hulp dringend moet worden 
verhoogd, aangezien een groot aantal 
indicatoren van ontwikkeling nog altijd 
geen verbetering van betekenis vertoont, en 
corruptie een belangrijke hinderpaal blijft
voor de voorziening van essentiële diensten 
aan de burgers;

2. wijst er nogmaals op dat de efficiëntie 
van de hulp dringend moet worden 
verhoogd, aangezien een groot aantal 
indicatoren van ontwikkeling nog altijd 
geen verbetering van betekenis vertoont, en 
corruptie en de lange distributieketen van 
de internationale hulp belangrijke 
hinderpalen blijven voor de voorziening 
van essentiële diensten aan de burgers;

Or. en

Amendement 12
Nadezhda Neynsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst er nogmaals op dat de efficiëntie 
van de hulp dringend moet worden 
verhoogd, aangezien een groot aantal 
indicatoren van ontwikkeling nog altijd 
geen verbetering van betekenis vertoont, en 
corruptie een belangrijke hinderpaal blijft 
voor de voorziening van essentiële diensten 
aan de burgers;

2. wijst er nogmaals op dat de efficiëntie 
van de hulp dringend moet worden 
verhoogd, aangezien een groot aantal 
indicatoren van ontwikkeling nog altijd 
geen verbetering van betekenis vertoont, en 
corruptie een belangrijke hinderpaal blijft 
voor de voorziening van essentiële diensten 
aan de burgers; roept de Europese Unie en 
de lidstaten op alle beschikbare financiële 
instrumenten in te zetten om dit doel te 
bereiken, waaronder, na hun invoering, 
de EU-Trustfondsen;

Or. en

Amendement 13
Sabine Lösing

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. meent dat ontwikkelingsstrategieën 
door de ontvangende regeringen zelf 
moeten worden ontworpen, in overleg met 
een breed scala van actoren uit het 
maatschappelijk middenveld en met de 
goedkeuring van de nationale 
parlementen; is voorts van oordeel dat het 
maatschappelijk middenveld en de 
parlementsleden bij ieder stadium van de 
uitvoering, de controle en de evaluatie van 
de resultaten moeten worden betrokken, 
en benadrukt dat deze voorwaarde een 
doorslaggevend criterium bij de 
begrotingscontrole moet vormen;

Or. en

Amendement 14
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de coördinatie tussen 
donoren moet worden verbeterd en dat de 
efficiëntie van de hulpverlening in detail 
moet worden geëvalueerd om de verleende 
steun beter te kunnen verantwoorden;

3. wijst erop dat het grootste deel van de 
middelen voor socio-economische 
ontwikkeling in Afghanistan wordt 
verstrekt via internationale mechanismen, 
maar dat een aanzienlijk deel van deze 
hulp niet op de daarvoor bestemde plaats 
terechtkomt, te weten de Afghaanse 
bevolking; wijst erop dat de EU en met 
name de Commissie/EDEO het voortouw 
moeten nemen bij het verbeteren van de 
coördinatie tussen donoren, in nauwe 
samenwerking met andere belangrijke 
donoren als de VS en Japan, en is van 
mening dat de efficiëntie van de 
hulpverlening in detail moet worden 
geëvalueerd om de transparantie te 
vergroten en de verantwoordingsplicht 
van de donoren te versterken;
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Or. en

Amendement 15
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de coördinatie tussen 
donoren moet worden verbeterd en dat de 
efficiëntie van de hulpverlening in detail 
moet worden geëvalueerd om de verleende 
steun beter te kunnen verantwoorden;

3. wijst erop dat het grootste deel van de 
middelen voor socio-economische 
ontwikkeling in Afghanistan wordt 
verstrekt via internationale mechanismen, 
maar dat een aanzienlijk deel van deze 
hulp niet op de daarvoor bestemde plaats 
terecht komt, te weten het verarmde en 
buitenspel gezette deel van de Afghaanse 
bevolking; wijst erop dat de coördinatie 
tussen donoren moet worden verbeterd en 
dat de efficiëntie van de hulpverlening in 
detail moet worden geëvalueerd om de 
transparantie te vergroten en de 
verantwoordingsplicht van de donoren te 
versterken;

Or. en

Amendement 16
Nadezhda Neynsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat de coördinatie tussen 
donoren moet worden verbeterd en dat de 
efficiëntie van de hulpverlening in detail 
moet worden geëvalueerd om de verleende 
steun beter te kunnen verantwoorden;

3. wijst erop dat de EU het voortouw moet 
nemen bij het verbeteren van de 
coördinatie tussen donoren en de 
uitvoering van gedetailleerde evaluaties 
van de efficiëntie van de hulpverlening om 
de verleende steun beter te kunnen 
verantwoorden
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Or. en

Amendement 17
Sabine Lösing

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de middelen van de 
ontwikkelingshulp van de EU gebruikt 
moeten worden voor betrouwbare 
initiatieven van het maatschappelijk 
middenveld en uitsluitend voor civiele 
projecten, die worden uitgevoerd in 
samenwerking met lokale overheden en 
regeringsautoriteiten;

Or. en

Amendement 18
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt de Commissie om bij het verlenen 
van steun via internationale organisaties 
nauwlettend aandacht te besteden aan het 
voorkomen van verspilling, buitensporige 
bemiddelingskosten, overfacturering en 
corruptie, en aan te dringen op tijdige en 
betrouwbare informatie over de resultaten 
en het gebruik van de middelen;

4. vraagt de EDEO en de Commissie om 
bij het verlenen van steun via 
internationale organisaties nauwlettend 
aandacht te besteden aan het voorkomen 
van verspilling, buitensporige 
bemiddelingskosten, inefficiëntie,
overfacturering en corruptie, en aan te 
dringen op tijdige en betrouwbare 
informatie over de resultaten en het 
gebruik van de middelen;

Or. en



AM\878738NL.doc 13/16 PE473.702v01-00

NL

Amendement 19
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de EU nogmaals een 
gecentraliseerde databank over alle EU-
steun aan Afghanistan op te zetten en een 
analyse van de kosten en de effecten van 
die steun door te voeren, aangezien het 
gebrek aan bijgewerkte en betrouwbare 
gegevens de doeltreffendheid en 
transparantie van de hulp ondermijnt;

5. verwacht dat de EDEO een realistische 
analyse opstelt van de risico's en 
doeltreffendheid van de EU-steun in 
Afghanistan voor de conferentie van 
Berlijn in december 2011, aangezien hulp 
die op de verkeerde plaats terechtkomt 
corruptie en criminele netwerken in de 
hand werkt en daarmee niet alleen 
belastinggelden verspilt, maar ook gezien 
kan worden als bijdrage aan de 
verwording van het land tot falende staat; 
verzoekt de EU nogmaals een 
gecentraliseerde databank over alle EU-
steun aan Afghanistan op te zetten en een 
analyse van de kosten en de effecten van 
die steun door te voeren, aangezien het 
gebrek aan bijgewerkte en betrouwbare 
gegevens de doeltreffendheid en 
transparantie van de hulp ondermijnt;

Or. en

Amendement 20
Sabine Lösing

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de EU nogmaals een 
gecentraliseerde databank over alle EU-
steun aan Afghanistan op te zetten en een 
analyse van de kosten en de effecten van 
die steun door te voeren, aangezien het 
gebrek aan bijgewerkte en betrouwbare 
gegevens de doeltreffendheid en 
transparantie van de hulp ondermijnt;

5. verzoekt de EU nogmaals een 
gecentraliseerde databank over alle EU-
steun aan Afghanistan op te zetten en een 
analyse van de kosten en de effecten van 
die steun door te voeren, aangezien het 
gebrek aan bijgewerkte en betrouwbare 
gegevens de doeltreffendheid en 
transparantie van de hulp ondermijnt; is 
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van mening dat de doeltreffendheid van 
het ontwikkelingsbeleid op basis van 
lokale criteria moet worden beoordeeld;

Or. en

Amendement 21
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de EDEO op het aan te durven 
om steun stop te zetten, te verlagen of 
elders toe te wijzen, in overleg met 
medewetgevers, indien niet aan de 
noodzakelijke voorwaarden is voldaan; 

Or. en

Amendement 22
Nicole Kiil-Nielsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de Commissie de 
invoering van sectorale begrotingssteun 
moet overwegen; benadrukt echter dat een 
dergelijke vorm van steun alleen onder 
strenge voorwaarden verleend mag 
worden en meetbare resultaten moet 
opleveren, en alleen gebruikt mag worden 
in combinatie met maatregelen voor 
capaciteitsopbouw ten behoeve van 
overheden met organisatorische 
structuren en vormen van financieel 
beheer die aan een grondige beoordeling 
zijn onderworpen en beschouwd worden 
als adequaat en transparant.

Schrappen
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Or. en

Amendement 23
Sabine Lösing

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de Commissie de 
invoering van sectorale begrotingssteun
moet overwegen; benadrukt echter dat een 
dergelijke vorm van steun alleen onder 
strenge voorwaarden verleend mag 
worden en meetbare resultaten moet 
opleveren, en alleen gebruikt mag worden 
in combinatie met maatregelen voor 
capaciteitsopbouw ten behoeve van 
overheden met organisatorische structuren 
en vormen van financieel beheer die aan 
een grondige beoordeling zijn 
onderworpen en beschouwd worden als 
adequaat en transparant.

6. is van mening dat de Commissie de 
invoering van sectorale begrotingssteun 
moet overwegen; benadrukt echter dat een 
dergelijke vorm van steun meetbare 
resultaten moet opleveren, en alleen 
gebruikt mag worden in combinatie met 
maatregelen voor capaciteitsopbouw ten 
behoeve van overheden met 
organisatorische structuren en vormen van 
financieel beheer die aan een grondige 
beoordeling zijn onderworpen en 
beschouwd worden als adequaat en 
transparant.

Or. en

Amendement 24
Geoffrey Van Orden

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. betreurt de toewijzing van EU-
middelen aan de ondoelmatige EUPOL 
Afghanistan-missie, en roept op tot een 
beter gecoördineerde benadering van de 
politieopleiding onder algemeen toezicht 
van de NAVO;

Or. en
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