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Poprawka 1
Sabine Lösing

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że ogólnie celem pomocy 
rozwojowej UE dla Afganistanu powinna 
być pomoc prowadząca do długofalowego 
zrównoważonego rozwoju w tym kraju, 
między innymi przez poprawę norm 
społeczno-gospodarczych i sytuacji 
w zakresie równouprawnienia; podkreśla, 
że pomoc ta powinna sprzyjać dalszemu 
rozwijaniu możliwości administracji 
publicznej, umocnieniu praworządności 
i zmniejszeniu skali korupcji, co z kolei 
ułatwiłoby przekazanie odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo rządowi Islamskiej 
Republiki Afganistanu;

1. podkreśla, że ogólnie celem pomocy 
rozwojowej UE dla Afganistanu powinna 
być pomoc prowadząca do długofalowego 
zrównoważonego rozwoju w tym kraju, 
między innymi przez poprawę norm 
społeczno-gospodarczych i sytuacji 
w zakresie równouprawnienia; podkreśla, 
że pomoc ta powinna sprzyjać dalszemu 
rozwijaniu możliwości administracji 
publicznej, umocnieniu praworządności 
i zmniejszeniu skali korupcji;

Or. en

Poprawka 2
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że ogólnie celem pomocy 
rozwojowej UE dla Afganistanu powinna 
być pomoc prowadząca do długofalowego 
zrównoważonego rozwoju w tym kraju, 
między innymi przez poprawę norm 
społeczno-gospodarczych i sytuacji 
w zakresie równouprawnienia; podkreśla, 
że pomoc ta powinna sprzyjać dalszemu 
rozwijaniu możliwości administracji 
publicznej, umocnieniu praworządności 
i zmniejszeniu skali korupcji, co z kolei 
ułatwiłoby przekazanie odpowiedzialności 

stwierdza, że Unia Europejska 
zobowiązała się do dalszego wspierania 
Afganistanu; podkreśla, że ogólnie celem 
pomocy rozwojowej UE dla Afganistanu 
powinna być pomoc prowadząca do 
długofalowego zrównoważonego rozwoju 
w tym kraju, między innymi przez poprawę 
norm społeczno-gospodarczych i sytuacji 
w zakresie równouprawnienia; podkreśla, 
że pomoc ta powinna sprzyjać dalszemu 
rozwijaniu możliwości administracji 
publicznej, umocnieniu praworządności 
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za bezpieczeństwo rządowi Islamskiej 
Republiki Afganistanu;

i zmniejszeniu skali korupcji, co z kolei 
ułatwiłoby przekazanie odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo rządowi Islamskiej 
Republiki Afganistanu; zaleca, aby część 
pomocy finansowej dla Afganistanu 
została przeznaczona na pięcioletni plan, 
którego celem jest stopniowa likwidacja 
uprawy opium poprzez zastąpienie jej 
innym rodzajem produkcji; podkreśla, że 
konieczne jest ułatwienie współpracy 
subregionalnej w odniesieniu do pomocy 
w zakresie zagadnień o charakterze 
transgranicznym;

Or. en

Poprawka 3
Geoffrey Van Orden

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że ogólnie celem pomocy 
rozwojowej UE dla Afganistanu powinna 
być pomoc prowadząca do długofalowego 
zrównoważonego rozwoju w tym kraju, 
między innymi przez poprawę norm 
społeczno-gospodarczych i sytuacji 
w zakresie równouprawnienia; podkreśla, 
że pomoc ta powinna sprzyjać dalszemu 
rozwijaniu możliwości administracji 
publicznej, umocnieniu praworządności 
i zmniejszeniu skali korupcji, co z kolei 
ułatwiłoby przekazanie odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo rządowi Islamskiej 
Republiki Afganistanu;

1. podkreśla, że ogólnie celem pomocy 
rozwojowej UE dla Afganistanu powinna 
być pomoc prowadząca do długofalowego 
zrównoważonego rozwoju systemu 
szkolnictwa i gospodarki w tym kraju 
podkreśla, że pomoc ta powinna sprzyjać 
dalszemu rozwijaniu możliwości 
administracji publicznej, umocnieniu 
praworządności i zmniejszeniu skali 
korupcji, co z kolei ułatwiłoby przekazanie 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
rządowi Islamskiej Republiki Afganistanu;

Or. en

Poprawka 4
Nadezhda Neynsky



AM\878738PL.doc 5/15 PE473.702v01-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że ogólnie celem pomocy 
rozwojowej UE dla Afganistanu powinna 
być pomoc prowadząca do długofalowego 
zrównoważonego rozwoju w tym kraju, 
między innymi przez poprawę norm 
społeczno-gospodarczych i sytuacji 
w zakresie równouprawnienia; podkreśla, 
że pomoc ta powinna sprzyjać dalszemu 
rozwijaniu możliwości administracji 
publicznej, umocnieniu praworządności 
i zmniejszeniu skali korupcji, co z kolei 
ułatwiłoby przekazanie odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo rządowi Islamskiej 
Republiki Afganistanu;

1. podkreśla, że ogólnie celem pomocy 
rozwojowej UE dla Afganistanu powinna 
być pomoc prowadząca do długofalowego 
zrównoważonego rozwoju w tym kraju, 
między innymi przez poprawę norm 
społeczno-gospodarczych, ułatwianie 
tworzenia miejsc pracy i zwiększanie 
liczby MŚP, wzmacnianie sektora oświaty 
i zagwarantowanie równouprawnienia;
podkreśla, że pomoc ta powinna sprzyjać 
dalszemu rozwijaniu możliwości 
administracji publicznej, umocnieniu 
praworządności i zmniejszeniu skali 
korupcji, co z kolei ułatwiłoby przekazanie 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
rządowi Islamskiej Republiki Afganistanu;

Or. en

Poprawka 5
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że ogólnie celem pomocy 
rozwojowej UE dla Afganistanu powinna 
być pomoc prowadząca do długofalowego 
zrównoważonego rozwoju w tym kraju, 
między innymi przez poprawę norm 
społeczno-gospodarczych i sytuacji 
w zakresie równouprawnienia; podkreśla, 
że pomoc ta powinna sprzyjać dalszemu 
rozwijaniu możliwości administracji 
publicznej, umocnieniu praworządności 
i zmniejszeniu skali korupcji, co z kolei 
ułatwiłoby przekazanie odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo rządowi Islamskiej 
Republiki Afganistanu;

podkreśla, że ogólnie celem pomocy 
rozwojowej UE dla Afganistanu powinna 
być pomoc prowadząca do długofalowego 
zrównoważonego rozwoju w tym kraju, 
między innymi przez poprawę norm 
społeczno-gospodarczych i sytuacji w 
zakresie równouprawnienia, co pomogłoby 
afgańskiej ludności wiejskiej uwolnić się 
od zależności od opium; podkreśla, że 
pomoc ta powinna sprzyjać dalszemu 
rozwijaniu możliwości administracji 
publicznej, umocnieniu praworządności i 
zmniejszeniu skali korupcji, co z kolei 
ułatwiłoby przekazanie odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo rządowi Islamskiej 
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Republiki Afganistanu;

Or. en

Poprawka 6
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że korupcaja osiągnęła 
w Afganistanie niespotykany poziom, co 
pokazały takie skandale jak skandal wokół 
Kabul Banku, w którym to pracownicy, 
w tym brat prezydenta Karzaja, zostali 
oskarżeni o zdefraudowanie 900 milionów 
USD; zwraca uwagę na fakt, że Norwegia 
wstrzymała wszelką pomoc dla 
Afganistanu, a w kwietniu Wielka 
Brytania przerwała płatności na poczet 
głównego afgańskiego funduszu na rzecz 
odbudowy;

Or. en

Poprawka 7
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że Unia Europejska jako jeden 
z głównych darczyńców udzielających 
oficjalnej pomocy rozwojowej 
i humanitarnej dla Afganistanu (ponad 
2 mld EUR od 2002 r. do końca 2010 r.) 
odpowiada w szczególny sposób za 
ustalenie, czy fundusze docierają do 
beneficjentów i poprawiają ich warunki 
życia;
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Or. en

Poprawka 8
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. z uwagi na ewidentny brak zdolności 
absorpcyjnej Afganistanu wyraża 
poważne zaniepokojenie faktem, że 
indykatywny przydział środków 
finansowych na okres trzech lat od 2011 
do2013 r. w wysokości 600 mln EUR 
oznacza ponad 30-procentowy wzrost 
rocznego przydziału w porównaniu 
z poprzednim czteroletnim okresem 
objętym wieloletnim programem 
indykatywnym na lata 2007-2010; 

Or. en

Poprawka 9
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. podkreśla, że po trwającej dziesięć lat 
wojnie w opinii wielu obserwatorów 
większość ludności afgańskiej postrzega 
obce wojska jako okupantów oraz że 
zgodnie z ostatnim sprawozdaniem 
Sekretariatu Generalnego ONZ przemoc 
wzrosła w ostatnim roku o 40%;

Or. en
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Poprawka 10
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina o pilnej potrzebie 
zwiększenia skuteczności pomocy, 
ponieważ wiele wskaźników rozwoju
potwierdza brak znaczącej poprawy, zaś 
korupcja nadal stanowi główną przeszkodę 
w świadczeniu podstawowych usług na 
rzecz obywateli;

2. przypomina o pilnej potrzebie 
zwiększenia skuteczności pomocy, 
ponieważ  wiele wskaźników rozwoju
zamiast ulec poprawie uległo pogorszeniu 
na przestrzeni lat, zaś korupcja nadal 
stanowi główną przeszkodę w świadczeniu 
podstawowych usług na rzecz obywateli;

Or. en

Poprawka 11
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina o pilnej potrzebie 
zwiększenia skuteczności pomocy, 
ponieważ wiele wskaźników rozwoju 
potwierdza brak znaczącej poprawy, zaś 
korupcja nadal stanowi główną przeszkodę
w świadczeniu podstawowych usług na 
rzecz obywateli;

2. przypomina o pilnej potrzebie 
zwiększenia skuteczności pomocy, 
ponieważ wiele wskaźników rozwoju 
potwierdza brak znaczącej poprawy, zaś 
korupcja i rozbudowana sieć dystrybucji 
pomocy międzynarodowej nadal stanowią 
główne przeszkody w świadczeniu 
podstawowych usług na rzecz obywateli;

Or. en

Poprawka 12
Nadezhda Neynsky

Projekt opinii
Ustęp 2



AM\878738PL.doc 9/15 PE473.702v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina o pilnej potrzebie 
zwiększenia skuteczności pomocy, 
ponieważ wiele wskaźników rozwoju 
potwierdza brak znaczącej poprawy, zaś 
korupcja nadal stanowi główną przeszkodę 
w świadczeniu podstawowych usług na 
rzecz obywateli;

2. przypomina o pilnej potrzebie 
zwiększenia skuteczności pomocy, 
ponieważ wiele wskaźników rozwoju 
potwierdza brak znaczącej poprawy, zaś 
korupcja nadal stanowi główną przeszkodę 
w świadczeniu podstawowych usług na 
rzecz obywateli; wzywa Unię Europejską 
i państwa członkowskie do wykorzystania 
wszelkich dostępnych instrumentów 
finansowych, by osiągnąć ten cel, w tym 
przyszłych funduszy powierniczych UE, 
gdy zostaną wprowadzone;

Or. en

Poprawka 13
Sabine Lösing

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. jest zdania, że strategie na rzecz 
rozwoju powinny być opracowywane przez 
rządy krajów beneficjentów, w konsultacji 
z szerszym spektrum społeczeństwa 
obywatelskiego, i że muszą je zatwierdzić 
parlamenty tych krajów; ponadto uważa, 
że należy włączyć społeczeństwo 
obywatelskie i parlamentarzystów we 
wszystkie etapy wdrażania, 
monitorowania i oceny rezultatów, oraz 
podkreśla, że wymóg ten powinien być 
decydującym kryterium w odniesieniu do 
kontroli budżetowej;

Or. en

Poprawka 14
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że należy lepiej 
koordynować działania darczyńców
i sporządzać szczegółowe oceny 
skuteczności pomocy, by usprawnić jej 
rozliczanie;

3. zwraca uwagę, że większość zasobów 
przeznaczanych na rozwój społeczno-
gospodarczy w Afganistanie jest 
przekazywana za pośrednictwem 
mechanizmów międzynarodowych, lecz 
znaczna część tej pomocy nie dociera do 
beneficjentów, tj. do ludności afgańskiej;
zwraca uwagę, że Unia Europejska, 
a zwłaszcza Komisja i ESDZ powinny 
pełnić wiodącą rolę w usprawnianiu 
koordynacji działań darczyńców w ścisłej 
współpracy z innymi kluczowymi 
darczyńcami, takimi jak USA i Japonia, 
a także wzywa do sporządzenia 
szczegółowej oceny skuteczności pomocy, 
by zwiększyć przejrzystość pomocy 
i odpowiedzialność darczyńców;

Or. en

Poprawka 15
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że należy lepiej 
koordynować działania darczyńców 
i sporządzać szczegółowe oceny 
skuteczności pomocy, by usprawnić jej 
rozliczanie;

3. stwierdza, że większość zasobów 
przeznaczanych na rozwój społeczno-
gospodarczy w Afganistanie jest 
przekazywana za pośrednictwem 
mechanizmów międzynarodowych, lecz 
znaczna część tej pomocy nie dociera do 
beneficjentów, tj. do zubożałych 
i bezsilnych grup społecznych w 
Afganistanie; zwraca uwagę, że należy 
lepiej koordynować działania darczyńców 
i sporządzać szczegółowe oceny 
skuteczności pomocy, by zwiększyć 
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przejrzystość pomocy i odpowiedzialność 
darczyńców;

Or. en

Poprawka 16
Nadezhda Neynsky

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że należy lepiej 
koordynować działania darczyńców
i sporządzać szczegółowe oceny
skuteczności pomocy, by usprawnić jej 
rozliczanie;

3. zwraca uwagę, że UE powinna pełnić 
wiodącą rolę w usprawnianiu koordynacji 
działań darczyńców i sporządzaniu 
szczegółowych ocen skuteczności pomocy, 
by usprawnić jej rozliczanie;

Or. en

Poprawka 17
Sabine Lösing

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że środki na pomoc 
rozwojową UE powinny być przeznaczane 
na realizację wiarygodnych inicjatyw 
społeczeństwa obywatelskiego i wyłącznie 
na projekty cywilne, prowadzone we 
współpracy z samorządami terytorialnymi 
i organami rządowymi;

Or. en

Poprawka 18
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki



PE473.702v01-00 12/15 AM\878738PL.doc

PL

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się, aby Komisja, korzystając 
przy przekazywaniu pomocy 
z pośrednictwa organizacji 
międzynarodowych, zwracała szczególną 
uwagę na unikanie marnotrawienia 
świadczonej pomocy, nadmierne koszty 
pośrednictwa, zawyżanie kosztów 
i korupcję, a także aby nalegała na 
terminowe udzielanie odpowiednich 
informacji na temat skutków pomocy 
i wykorzystania funduszy;

4. domaga się, aby ESDZ i Komisja, 
korzystając przy przekazywaniu pomocy 
z pośrednictwa organizacji 
międzynarodowych, zwracały szczególną 
uwagę na unikanie marnotrawienia
świadczonej pomocy, nadmierne koszty 
pośrednictwa, nieskuteczność, zawyżanie 
kosztów i korupcję, a także aby nalegały
na terminowe udzielanie odpowiednich 
informacji na temat skutków pomocy 
i wykorzystania funduszy;

Or. en

Poprawka 19
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ponawia swój apel do UE 
o przeprowadzenie analizy kosztów 
i skutków całej pomocy UE dla 
Afganistanu oraz o stworzenie 
scentralizowanej bazy danych na ten temat, 
ponieważ brak aktualnych i wiarygodnych 
danych osłabia skuteczność pomocy 
i zmniejsza przejrzystość;

5. oczekuje, że ESDZ przygotuje 
realistyczną ocenę ryzyka i skuteczności 
pomocy UE dla Afganistanu w 
perspektywie mającej odbyć się w grudniu 
2011 r. konferencji w Berlinie, biorąc pod 
uwagę fakt, że niewłaściwe przydzielanie 
pomocy wzmacnia korupcję i siatki 
przestępcze, a co za tym idzie, nie tylko 
powoduje marnowanie pieniędzy 
podatników, lecz może również być 
postrzegane jako współudział w tworzeniu 
upadającego państwa; ponawia swój apel 
do UE o przeprowadzenie analizy kosztów 
i skutków całej pomocy UE dla 
Afganistanu oraz o stworzenie 
scentralizowanej bazy danych na ten temat, 
ponieważ brak aktualnych i wiarygodnych 
danych osłabia skuteczność pomocy 
i zmniejsza przejrzystość;
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Or. en

Poprawka 20
Sabine Lösing

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ponawia swój apel do UE 
o przeprowadzenie analizy kosztów 
i skutków całej pomocy UE dla 
Afganistanu oraz o stworzenie 
scentralizowanej bazy danych na ten temat, 
ponieważ brak aktualnych i wiarygodnych 
danych osłabia skuteczność pomocy 
i zmniejsza przejrzystość;

5. ponawia swój apel do UE 
o przeprowadzenie analizy kosztów 
i skutków całej pomocy UE dla 
Afganistanu oraz o stworzenie 
scentralizowanej bazy danych na ten temat, 
ponieważ brak aktualnych i wiarygodnych 
danych osłabia skuteczność pomocy 
i zmniejsza przejrzystość; stwierdza, że 
skuteczność działań w zakresie polityki na 
rzecz rozwoju powinna być weryfikowana 
w oparciu o kryteria lokalne;

Or. en

Poprawka 21
Nicole Kiil-Nielsen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa ESDZ, by odważyła się 
zaprzestać, ograniczyć lub przekierować 
środki finansowe w porozumieniu ze 
współprawodawcami w przypadku, gdy 
niespełnione są niezbędne warunki; 

Or. en

Poprawka 22
Nicole Kiil-Nielsen
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że Komisja powinna 
rozważyć wprowadzenie sektorowego 
wsparcia budżetowego; podkreśla jednak, 
że taka pomoc powinna być uzależniona od 
spełnienia surowych wymogów i opierać 
się na wymiernych wskaźnikach jej 
skuteczności oraz że może ona być 
wykorzystywana jedynie w połączeniu ze 
środkami służącymi budowaniu potencjału 
i przez organy administracji, których 
struktury organizacyjne i możliwości 
w zakresie zarządzania finansami poddano 
odpowiedniej ocenie i uznano za 
odpowiednie i przejrzyste.

skreślony

Or. en

Poprawka 23
Sabine Lösing

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest zdania, że Komisja powinna 
rozważyć wprowadzenie sektorowego 
wsparcia budżetowego; podkreśla jednak, 
że taka pomoc powinna być uzależniona 
od spełnienia surowych wymogów 
i opierać się na wymiernych wskaźnikach 
jej skuteczności oraz że może ona być 
wykorzystywana jedynie w połączeniu ze 
środkami służącymi budowaniu potencjału 
i przez organy administracji, których
struktury organizacyjne i możliwości 
w zakresie zarządzania finansami poddano 
odpowiedniej ocenie i uznano za 
odpowiednie i przejrzyste.

6. jest zdania, że Komisja powinna 
rozważyć wprowadzenie sektorowego 
wsparcia budżetowego; podkreśla jednak, 
że taka pomoc powinna opierać się na 
wymiernych wskaźnikach jej skuteczności 
oraz że może ona być wykorzystywana 
jedynie w połączeniu ze środkami 
służącymi budowaniu potencjału i przez 
organy administracji, których struktury 
organizacyjne i możliwości w zakresie 
zarządzania finansami poddano 
odpowiedniej ocenie i uznano za 
odpowiednie i przejrzyste.
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Poprawka 24
Geoffrey Van Orden

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. żałuje, że unijne środki zostały 
przeznaczone na nieskuteczną misję 
EUPOL w Afganistanie oraz wzywa do 
przyjęcia bardziej skoordynowanego 
podejścia w zakresie szkolenia policji pod 
patronatem NATO; 

Or. en


