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Amendamentul 1
Sabine Lösing

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. evidențiază faptul că obiectivele 
generale ale asistenței UE pentru 
dezvoltare acordate Afganistanului ar 
trebui să consiste în sprijinirea pe termen 
lung a dezvoltării durabile a țării, inclusiv 
îmbunătățirea standardelor socio-
economice și a egalității de gen; subliniază 
faptul că ajutorul ar trebui să înlesnească și 
mai mult dezvoltarea capacităților în 
administrația publică, să consolideze statul 
de drept și să reducă corupția, facilitând 
astfel transferul responsabilităților în 
materie de securitate către guvernul 
Republicii Islamice Afganistan;

1. evidențiază faptul că obiectivele 
generale ale asistenței UE pentru 
dezvoltare acordate Afganistanului ar 
trebui să consiste în sprijinirea pe termen 
lung a dezvoltării durabile a țării, inclusiv 
îmbunătățirea standardelor socio-
economice și a egalității de gen; subliniază 
faptul că ajutorul ar trebui să înlesnească și 
mai mult dezvoltarea capacităților în 
administrația publică, să consolideze statul 
de drept și să reducă corupția;

Or. en

Amendamentul 2
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. evidențiază faptul că obiectivele 
generale ale asistenței UE pentru 
dezvoltare acordate Afganistanului ar 
trebui să consiste în sprijinirea pe termen 
lung a dezvoltării durabile a țării, inclusiv 
îmbunătățirea standardelor socio-
economice și a egalității de gen; subliniază 
faptul că ajutorul ar trebui să înlesnească și 
mai mult dezvoltarea capacităților în 
administrația publică, să consolideze statul 
de drept și să reducă corupția, facilitând 
astfel transferul responsabilităților în 

1. subliniază angajamentul UE pentru 
sprijinirea în continuare a 
Afganistanului; evidențiază faptul că 
obiectivele generale ale asistenței UE 
pentru dezvoltare acordate Afganistanului 
ar trebui să consiste în sprijinirea pe termen 
lung a dezvoltării durabile a țării, inclusiv 
îmbunătățirea standardelor socio-
economice și a egalității de gen; subliniază 
faptul că ajutorul ar trebui să înlesnească și 
mai mult dezvoltarea capacităților în 
administrația publică, să consolideze statul 
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materie de securitate către guvernul 
Republicii Islamice Afganistan;

de drept și să reducă corupția, facilitând 
astfel transferul responsabilităților în 
materie de securitate către guvernul 
Republicii Islamice Afganistan;
recomandă ca o parte a asistenței 
financiare pentru Afganistan să fie 
alocată pentru planul cincinal de 
eliminare treptată a culturilor de opium 
prin înlocuirea acestora cu producții 
alternative; subliniază necesitatea de a 
facilita cooperarea subregională în ceea 
ce privește asistența în chestiuni de 
natură transfrontalieră;

Or. en

Amendamentul 3
Geoffrey Van Orden

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. evidențiază faptul că obiectivele 
generale ale asistenței UE pentru 
dezvoltare acordate Afganistanului ar 
trebui să consiste în sprijinirea pe termen 
lung a unei dezvoltări sustenabile a țării, 
inclusiv îmbunătățirea standardelor socio-
economice și a egalității de gen; subliniază 
faptul că ajutorul ar trebui să înlesnească și 
mai mult dezvoltarea capacităților în 
administrația publică, să consolideze statul 
de drept și să reducă corupția, facilitând 
astfel transferul responsabilităților în 
materie de securitate către guvernul 
Republicii Islamice Afganistan;

1. evidențiază faptul că obiectivele 
generale ale asistenței UE pentru 
dezvoltare acordate Afganistanului ar 
trebui să consiste în sprijinirea pe termen 
lung a unei dezvoltări sustenabile a 
sistemului de învățământ și a economiei 
țării; subliniază faptul că ajutorul ar trebui 
să înlesnească și mai mult dezvoltarea 
capacităților în administrația publică, să 
consolideze statul de drept și să reducă 
corupția, facilitând astfel transferul 
responsabilităților în materie de securitate 
către guvernul Republicii Islamice 
Afganistan;

Or. en

Amendamentul 4
Nadezhda Neynsky



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

RO

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. evidențiază faptul că obiectivele 
generale ale asistenței UE pentru 
dezvoltare acordate Afganistanului ar 
trebui să consiste în sprijinirea pe termen 
lung a dezvoltării durabile a țării, inclusiv 
îmbunătățirea standardelor socio-
economice și a egalității de gen; subliniază 
faptul că ajutorul ar trebui să înlesnească și 
mai mult dezvoltarea capacităților în 
administrația publică, să consolideze statul 
de drept și să reducă corupția, facilitând 
astfel transferul responsabilităților în 
materie de securitate către guvernul 
Republicii Islamice Afganistan;

1. evidențiază faptul că obiectivele 
generale ale asistenței UE pentru 
dezvoltare acordate Afganistanului ar 
trebui să consiste în sprijinirea pe termen 
lung a unei dezvoltări sustenabile a țării, 
inclusiv îmbunătățirea standardelor socio-
economice, favorizarea creării de locuri 
de muncă și a multiplicării IMM-urilor, 
consolidarea sectorului educațional și
asigurarea egalității de gen; subliniază 
faptul că ajutorul ar trebui să înlesnească și 
mai mult dezvoltarea capacităților în 
administrația publică, să consolideze statul 
de drept și să reducă corupția, facilitând 
astfel transferul responsabilităților în 
materie de securitate către guvernul 
Republicii Islamice Afganistan;

Or. en

Amendamentul 5
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. evidențiază faptul că obiectivele 
generale ale asistenței UE pentru 
dezvoltare acordate Afganistanului ar 
trebui să consiste în sprijinirea pe termen 
lung a dezvoltării durabile a țării, inclusiv 
îmbunătățirea standardelor socio-
economice și a egalității de gen; subliniază 
faptul că ajutorul ar trebui să înlesnească și 
mai mult dezvoltarea capacităților în 
administrația publică, să consolideze statul 
de drept și să reducă corupția, facilitând 
astfel transferul responsabilităților în 
materie de securitate către guvernul 
Republicii Islamice Afganistan;

evidențiază faptul că obiectivele generale 
ale asistenței UE pentru dezvoltare 
acordate Afganistanului ar trebui să 
consiste în sprijinirea pe termen lung a unei 
dezvoltări sustenabile a țării, inclusiv 
îmbunătățirea standardelor socio-
economice și a egalității de gen, care ar 
contribui la eliberarea populației rurale 
de dependența de opium; subliniază faptul 
că ajutorul ar trebui să înlesnească și mai 
mult dezvoltarea capacităților în 
administrația publică, să consolideze statul 
de drept și să reducă corupția, facilitând 
astfel transferul responsabilităților în 
materie de securitate către guvernul 



PE473.702v01-00 6/15 AM\878738RO.doc

RO

Republicii Islamice Afganistan;

Or. en

Amendamentul 6
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că fenomenul corupției a 
atins niveluri fără precedent în 
Afganistan, așa cum reiese din scandaluri 
precum cel legat de Banca Kabul, în care 
oficialii băncii, inclusiv fratele 
președintelui Karzai, sunt acuzați că au 
deturnat 900 de milioane de dolari; atrage 
atenția asupra faptului că Norvegia a 
înghețat întregul său ajutor pentru 
Afganistan și că, în aprilie, Marea 
Britanie a oprit plățile către fondul 
principal de reconstrucție din Afganistan;

Or. en

Amendamentul 7
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că Uniunea Europeană, ca 
unul dintre cei mai mari donatori de 
asistență publică pentru dezvoltare și 
umanitară din Afganistan (peste 2 
miliarde de euro între 2002 și sfârșitul 
anului 2010), are responsabilitatea 
precisă de a verifica dacă aceste fonduri 
ajung la destinatari și dacă îmbunătățesc 
condițiile lor de viață;
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Or. en

Amendamentul 8
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. având în vedere lipsa evidentă a 
capacității de absorbție în Afganistan, își 
exprimă profunda îngrijorare cu privire la 
faptul că alocarea financiară indicativă 
de 600 de milioane de euro pe o perioadă 
de trei ani (2011-2013) înseamnă o 
creștere cu peste 30 % a alocării anuale 
față de perioada precedentă de patru ani 
acoperită de PIM 2007-2010; 

Or. en

Amendamentul 9
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. subliniază că, după zece ani de război, 
potrivit multor observatori, majoritatea 
populației afgane consideră trupele 
străine ca ocupanți și că, potrivit 
ultimului raport al Secretariatului 
General al ONU, violența a crescut cu 
40 % față de anul precedent;

Or. en

Amendamentul 10
Nicole Kiil-Nielsen
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează nevoia urgentă de a crește 
eficacitatea ajutorului, având în vedere că 
mulți indicatori de dezvoltare nu arată 
încă nicio îmbunătățire semnificativă, iar 
corupția reprezintă în continuare un 
obstacol major în furnizarea de servicii 
esențiale către populație;

2. reiterează nevoia urgentă de a crește 
eficacitatea ajutorului, având în vedere că 
mulți indicatori de dezvoltare nu s-au 
îmbunătățit, ci s-au deteriorat pe 
parcursul anilor, iar corupția reprezintă în 
continuare un obstacol major în furnizarea 
de servicii esențiale către populație;

Or. en

Amendamentul 11
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează nevoia urgentă de a crește 
eficacitatea ajutorului, având în vedere că 
mulți indicatori de dezvoltare nu arată încă 
nicio îmbunătățire semnificativă, iar 
corupția reprezintă în continuare un
obstacol major în furnizarea de servicii 
esențiale către populație;

2. reiterează nevoia urgentă de a crește 
eficacitatea ajutorului, având în vedere că 
mulți indicatori de dezvoltare nu arată încă 
nicio îmbunătățire semnificativă, iar 
corupția și lanțul lung de distribuție a 
ajutorului internațional reprezintă în 
continuare obstacole majore în furnizarea 
de servicii esențiale către populație;

Or. en

Amendamentul 12
Nadezhda Neynsky

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reiterează nevoia urgentă de a crește 2. reiterează nevoia urgentă de a crește 
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eficacitatea ajutorului, având în vedere că 
mulți indicatori de dezvoltare nu arată încă 
nicio îmbunătățire semnificativă, iar 
corupția reprezintă în continuare un 
obstacol major în furnizarea de servicii 
esențiale către populație;

eficacitatea ajutorului, având în vedere că 
mulți indicatori de dezvoltare nu arată încă 
nicio îmbunătățire semnificativă, iar 
corupția reprezintă în continuare un 
obstacol major în furnizarea de servicii 
esențiale către populație; invită Uniunea 
Europeană și statele membre să utilizeze 
toate instrumentele financiare disponibile 
pentru a realiza acest obiectiv, inclusiv 
viitoarele fonduri fiduciare ale UE, atunci 
când acestea vor fi instituite;

Or. en

Amendamentul 13
Sabine Lösing

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că strategiile de dezvoltare 
trebuie să fie concepute de guvernele 
destinatare, după consultarea unui 
spectru larg de reprezentanți ai societății 
civile, și trebuie aprobate de parlamentele 
naționale; consideră, de asemenea, că 
societatea civilă și parlamentarii trebuie 
să fie implicați în fiecare etapă, de la 
punerea în aplicare și monitorizare până 
la evaluarea rezultatelor, și că această 
cerință trebuie să fie un criteriu decisiv 
pentru controlul bugetar;

Or. en

Amendamentul 14
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra necesității de a 
îmbunătăți coordonarea între donatori și 
de a efectua evaluări detaliate a eficacității 
ajutorului pentru a asigura o mai bună 
asumare a răspunderii în ceea ce privește 
ajutorul;

3. constată că majoritatea resurselor 
pentru dezvoltarea socio-economică a 
Afganistanului sunt canalizate prin 
intermediul unor mecanisme 
internaționale, însă o parte semnificativă 
a acestui ajutor nu ajunge la destinatari, 
și anume la populația din Afganistan; 
atrage atenția asupra faptului că UE și, în 
special, Comisia/SEAE ar trebui să aibă 
un rol principal în îmbunătățirea 
coordonării între donatori, în strânsă 
colaborare cu alți donatori-cheie, cum ar 
fi SUA și Japonia, și solicită evaluări 
detaliate ale eficacității ajutorului pentru a 
asigura o mai bună transparență și 
asumare a răspunderii donatorilor în ceea 
ce privește ajutorul;

Or. en

Amendamentul 15
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra necesității de a 
îmbunătăți coordonarea între donatori și de 
a efectua evaluări detaliate a eficacității 
ajutorului pentru a asigura o mai bună 
asumare a răspunderii în ceea ce privește 
ajutorul;

3. constată că majoritatea resurselor 
pentru dezvoltarea socio-economică a 
Afganistanului sunt canalizate prin 
intermediul unor mecanisme 
internaționale, însă o parte semnificativă 
a acestui ajutor nu ajunge la destinatari, 
și anume la populația săracă și 
neputincioasă din Afganistan; atrage 
atenția asupra necesității de a îmbunătăți 
coordonarea între donatori și de a efectua 
evaluări detaliate ale eficacității ajutorului 
pentru a asigura o mai bună transparență 
și asumare a răspunderii donatorilor în 
ceea ce privește ajutorul;
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Or. en

Amendamentul 16
Nadezhda Neynsky

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra necesității de a 
îmbunătăți coordonarea între donatori și 
de a efectua evaluări detaliate a eficacității 
ajutorului pentru a asigura o mai bună 
asumare a răspunderii în ceea ce privește 
ajutorul;

3. atrage atenția asupra faptului că UE ar 
trebui să aibă un rol principal în 
îmbunătățirea coordonării între donatori și 
în furnizarea de evaluări detaliate ale
eficacității ajutorului pentru a asigura o 
mai bună asumare a răspunderii în ceea ce 
privește ajutorul;

Or. en

Amendamentul 17
Sabine Lösing

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că cheltuielile aferente 
ajutorului pentru dezvoltare acordat de 
UE ar trebui să fie utilizate pentru 
inițiative fiabile ale societății civile și
numai pentru proiecte civile care se 
desfășoară în colaborare cu guvernele 
locale și autoritățile guvernamentale;

Or. en

Amendamentul 18
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Proiect de aviz
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Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei ca, atunci când 
folosește organizațiile internaționale ca 
mijloc de distribuire a ajutorului, să acorde 
o atenție deosebită eliminării risipei, a 
costurilor intermediare excesive, a 
suprafacturării și a corupției și să insiste 
asupra informării adecvate și la timp cu 
privire la rezultate și la folosirea 
fondurilor;

4. solicită SEAE și Comisiei ca, atunci 
când folosesc organizațiile internaționale 
ca mijloc de distribuire a ajutorului, să 
acorde o atenție deosebită eliminării 
risipei, a costurilor intermediare excesive, 
a ineficienței, a suprafacturării și a 
corupției și să insiste asupra informării 
adecvate și la timp cu privire la rezultate și 
la folosirea fondurilor;

Or. en

Amendamentul 19
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reiterează solicitarea adresată UE de a 
crea o bază de date centralizată și de a 
efectua o analiză a costurilor și a 
impactului tuturor ajutoarelor UE în 
Afganistan, deoarece lipsa unor date 
actualizate și sigure afectează eficacitatea 
și transparența ajutorului;

5. se așteaptă ca SEAE să pregătească o 
analiză realistă a riscurilor și a eficacității 
ajutorului acordat de UE în Afganistan 
pentru Conferința de la Berlin din 
decembrie 2011, având în vedere că 
ajutorul deturnat favorizează corupția și 
rețelele criminale și, prin urmare, nu 
numai că irosește banii contribuabililor, 
ci poate fi privit și ca un act de 
complicitate la eșecul unui stat; reiterează 
solicitarea adresată UE de a crea o bază de 
date centralizată și de a efectua o analiză a 
costurilor și a impactului tuturor 
ajutoarelor UE în Afganistan, deoarece 
lipsa unor date actualizate și sigure 
afectează eficacitatea și transparența 
ajutorului;

Or. en
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Amendamentul 20
Sabine Lösing

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reiterează solicitarea adresată UE de a 
crea o bază de date centralizată și de a 
efectua o analiză a costurilor și a 
impactului tuturor ajutoarelor UE în 
Afganistan, deoarece lipsa unor date 
actualizate și sigure afectează eficacitatea 
și transparența ajutorului;

5. reiterează solicitarea adresată UE de a 
crea o bază de date centralizată și de a 
efectua o analiză a costurilor și a 
impactului tuturor ajutoarelor UE în 
Afganistan, deoarece lipsa unor date 
actualizate și sigure afectează eficacitatea 
și transparența ajutorului; afirmă că 
eficacitatea măsurilor politicii de 
dezvoltare trebuie verificată pe baza 
criteriilor locale;

Or. en

Amendamentul 21
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. face apel la SEAE să aibă curajul să 
oprească, să reducă sau să redirecționeze 
finanțarea, în consultare cu colegiuitorii, 
în cazul în care nu sunt îndeplinite 
condițiile necesare; 

Or. en

Amendamentul 22
Nicole Kiil-Nielsen

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. este de părere că Comisia ar trebui să 
ia în considerare introducerea unui 
sprijin bugetar sectorial; subliniază, însă, 
faptul că un astfel de ajutor ar trebui 
acordat numai în anumite condiții, având 
indicatori de impact cuantificabili, și că 
poate fi folosit numai împreună cu 
măsurile de dezvoltare a capacității și 
numai în administrațiile a căror structură 
organizațională și capacități de gestionare 
financiară au fost evaluate temeinic și 
considerate adecvate și transparente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 23
Sabine Lösing

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este de părere că Comisia ar trebui să ia 
în considerare introducerea unui sprijin 
bugetar sectorial; subliniază, însă, faptul că 
un astfel de ajutor ar trebui acordat numai 
în anumite condiții, având indicatori de 
impact cuantificabili, și că poate fi folosit 
numai împreună cu măsurile de dezvoltare 
a capacității și numai în administrațiile a 
căror structură organizațională și capacități 
de gestionare financiară au fost evaluate 
temeinic și considerate adecvate și 
transparente.

6. este de părere că Comisia ar trebui să ia 
în considerare introducerea unui sprijin 
bugetar sectorial; subliniază, însă, faptul că 
un astfel de ajutor ar trebui să aibă
indicatori de impact cuantificabili, și că 
poate fi folosit numai împreună cu 
măsurile de dezvoltare a capacității și 
numai în administrațiile a căror structură 
organizațională și capacități de gestionare 
financiară au fost evaluate temeinic și 
considerate adecvate și transparente.

Or. en

Amendamentul 24
Geoffrey Van Orden
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Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. regretă alocarea de fonduri UE pentru 
misiunea ineficientă EUPOL în 
Afganistan și solicită o abordare mai 
coordonată a formării profesionale a 
cadrelor de poliție sub conducerea 
generală a NATO;
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