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Predlog spremembe 1
Sabine Lösing

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi moral biti splošni cilj 
razvojne pomoči EU Afganistanu podpora 
pri dolgoročnem trajnostnem razvoju 
države, med drugim pri izboljšanju na 
področju socialno-gospodarskih standardov 
in enakosti spolov; poudarja, da bi morala 
pomoč olajšati nadaljnjo gradnjo 
zmogljivosti v javni upravi, okrepiti pravno 
državo in zmanjšati korupcijo, s čimer bi 
pripomogli k prenosu odgovornosti za 
varnost na vlado Islamske republike 
Afganistan;

1. poudarja, da bi moral biti splošni cilj 
razvojne pomoči EU Afganistanu podpora 
pri dolgoročnem trajnostnem razvoju 
države, med drugim pri izboljšanju na 
področju socialno-gospodarskih standardov 
in enakosti spolov; poudarja, da bi morala 
pomoč olajšati nadaljnjo gradnjo 
zmogljivosti v javni upravi, okrepiti pravno 
državo in zmanjšati korupcijo;

Or. en

Predlog spremembe 2
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi moral biti splošni cilj 
razvojne pomoči EU Afganistanu podpora 
pri dolgoročnem trajnostnem razvoju 
države, med drugim pri izboljšanju na 
področju socialno-gospodarskih standardov 
in enakosti spolov; poudarja, da bi morala 
pomoč olajšati nadaljnjo gradnjo 
zmogljivosti v javni upravi, okrepiti pravno 
državo in zmanjšati korupcijo, s čimer bi 
pripomogli k prenosu odgovornosti za 
varnost na vlado Islamske republike 
Afganistan;

1. poudarja zavezo EU za nadaljnje 
nudenje podpore Afganistanu; poudarja, 
da bi moral biti splošni cilj razvojne 
pomoči EU Afganistanu podpora pri 
dolgoročnem trajnostnem razvoju države, 
med drugim pri izboljšanju na področju 
socialno-gospodarskih standardov in 
enakosti spolov; poudarja, da bi morala 
pomoč olajšati nadaljnjo gradnjo 
zmogljivosti v javni upravi, okrepiti pravno 
državo in zmanjšati korupcijo, s čimer bi 
pripomogli k prenosu odgovornosti za 
varnost na vlado Islamske republike 
Afganistan; priporoča, da se del finančne 
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pomoči za Afganistan dodeli za petletni 
načrt za postopno odpravo pridelovanja 
opija, ki bi ga nadomestila druga 
proizvodnja; poudarja, da je treba 
omogočiti subregionalno sodelovanje na 
področju pomoči za čezmejna vprašanja;

Or. en

Predlog spremembe 3
Geoffrey Van Orden

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi moral biti splošni cilj 
razvojne pomoči EU Afganistanu podpora 
pri dolgoročnem trajnostnem razvoju 
države, med drugim pri izboljšanju na 
področju socialno-gospodarskih 
standardov in enakosti spolov; poudarja, 
da bi morala pomoč olajšati nadaljnjo 
gradnjo zmogljivosti v javni upravi, 
okrepiti pravno državo in zmanjšati 
korupcijo, s čimer bi pripomogli k prenosu 
odgovornosti za varnost na vlado Islamske 
republike Afganistan;

1. poudarja, da bi moral biti splošni cilj 
razvojne pomoči EU Afganistanu podpora 
pri dolgoročnem trajnostnem razvoju 
šolskega sistema in gospodarstva države; 
poudarja, da bi morala pomoč olajšati 
nadaljnjo gradnjo zmogljivosti v javni 
upravi, okrepiti pravno državo in zmanjšati 
korupcijo, s čimer bi pripomogli k prenosu 
odgovornosti za varnost na vlado Islamske 
republike Afganistan;

Or. en

Predlog spremembe 4
Nadezhda Neynsky

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi moral biti splošni cilj 
razvojne pomoči EU Afganistanu podpora 
pri dolgoročnem trajnostnem razvoju 
države, med drugim pri izboljšanju na 

1. poudarja, da bi moral biti splošni cilj 
razvojne pomoči EU Afganistanu podpora 
pri dolgoročnem trajnostnem razvoju 
države, med drugim pri izboljšanju na 
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področju socialno-gospodarskih standardov 
in enakosti spolov; poudarja, da bi morala 
pomoč olajšati nadaljnjo gradnjo 
zmogljivosti v javni upravi, okrepiti pravno 
državo in zmanjšati korupcijo, s čimer bi 
pripomogli k prenosu odgovornosti za 
varnost na vlado Islamske republike 
Afganistan;

področju socialno-gospodarskih 
standardov, lajšanju ustvarjanja delovnih 
mest in ustanavljanja malih in srednjih 
podjetij, krepitvi izobraževalnega sektorja 
in pri zagotavljanju enakosti spolov; 
poudarja, da bi morala pomoč olajšati 
nadaljnjo gradnjo zmogljivosti v javni 
upravi, okrepiti pravno državo in zmanjšati 
korupcijo, s čimer bi pripomogli k prenosu 
odgovornosti za varnost na vlado Islamske 
republike Afganistan;

Or. en

Predlog spremembe 5
Nicole Kiil-Nielsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi moral biti splošni cilj 
razvojne pomoči EU Afganistanu podpora 
pri dolgoročnem trajnostnem razvoju 
države, med drugim pri izboljšanju na 
področju socialno-gospodarskih standardov 
in enakosti spolov; poudarja, da bi morala 
pomoč olajšati nadaljnjo gradnjo 
zmogljivosti v javni upravi, okrepiti pravno 
državo in zmanjšati korupcijo, s čimer bi 
pripomogli k prenosu odgovornosti za 
varnost na vlado Islamske republike 
Afganistan;

poudarja, da bi moral biti splošni cilj 
razvojne pomoči EU Afganistanu podpora 
pri dolgoročnem trajnostnem razvoju 
države, med drugim pri izboljšanju na 
področju socialno-gospodarskih standardov 
in enakosti spolov, kar bi pomagalo, da se 
podeželski prebivalci Afganistana iztrgajo 
iz primeža opija; poudarja, da bi morala 
pomoč olajšati nadaljnjo gradnjo 
zmogljivosti v javni upravi, okrepiti pravno 
državo in zmanjšati korupcijo, s čimer bi 
pripomogli k prenosu odgovornosti za 
varnost na vlado Islamske republike 
Afganistan;

Or. en

Predlog spremembe 6
Nicole Kiil-Nielsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je korupcija v Afganistanu 
dosegla najvišjo stopnjo, ki je vidna v 
škandalih, kot je tisti v zvezi z banko v 
Kabulu, v kateri so bančni uslužbenci, 
vključno z bratom predsednika Karzaja, 
obtoženi poneverbe 900 milijonov 
dolarjev; opozarja na dejstvo, da je 
Norveška zamrznila vso svojo pomoč 
Afganistanu in da je aprila Velika 
Britanija prekinila svoja plačila glavnemu 
afganistanskemu skladu za obnovo;

Or. en

Predlog spremembe 7
Nicole Kiil-Nielsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. meni, da ima Evropska unija, kot ena 
izmed največjih donatorjev uradne 
razvojne in humanitarne pomoči 
Afganistanu (več kot 2 milijardi EUR med 
letom 2002 in koncem leta 2010), posebno 
odgovornost, da oceni, ali ta sredstva 
dosežejo prejemnike in izboljšajo njihove 
življenjske pogoje;

Or. en

Predlog spremembe 8
Nicole Kiil-Nielsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. glede na očitno pomanjkanje 
absorpcijske zmožnosti Afganistana izraža 
resno zaskrbljenost, da okvirna finančna 
sredstva za obdobje 2011–2013, ki znašajo 
600 milijonov EUR za triletno obdobje, 
predstavljajo več kot 30-odstotno 
povečanje letnih dodelitev v primerjavi s 
prejšnjim štiriletnim obdobjem, ki je bilo 
zajeto v večletnem okvirnem programu 
2007–2010;

Or. en

Predlog spremembe 9
Nicole Kiil-Nielsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. poudarja, da po desetih letih vojne 
večina afganistanskega prebivalstva, 
glede na mnenja številnih opazovalcev, 
meni, da so tuje vojaške sile okupatorji, in 
da se je v skladu z zadnjim poročilom 
Generalnega sekretarja ZN nasilje v 
zadnjem letu povečalo za več kot 40 %;

Or. en

Predlog spremembe 10
Nicole Kiil-Nielsen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno poudarja, da je treba čim prej 
povečati učinkovitost pomoči, saj mnogi 

2. ponovno poudarja, da je treba čim prej 
povečati učinkovitost pomoči, saj se mnogi 
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razvojni kazalniki še ne kažejo bistvenega 
izboljšanja, korupcija pa še vedno zelo 
ovira zagotavljanje osnovnih storitev za 
prebivalce;

razvojni kazalniki niso izboljšali, ampak 
so se zadnja leta celo poslabšali, korupcija 
pa še vedno zelo ovira zagotavljanje 
osnovnih storitev za prebivalce;

Or. en

Predlog spremembe 11
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno poudarja, da je treba čim prej 
povečati učinkovitost pomoči, saj mnogi 
razvojni kazalniki še ne kažejo bistvenega 
izboljšanja, korupcija pa še vedno zelo
ovira zagotavljanje osnovnih storitev za 
prebivalce;

2. ponovno poudarja, da je treba čim prej 
povečati učinkovitost pomoči, saj mnogi 
razvojni kazalniki še ne kažejo bistvenega 
izboljšanja, korupcija in dolga 
distribucijska veriga mednarodne pomoči 
pa ostajata glavna ovira za zagotavljanje 
osnovnih storitev za prebivalce;

Or. en

Predlog spremembe 12
Nadezhda Neynsky

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno poudarja, da je treba čim prej 
povečati učinkovitost pomoči, saj mnogi 
razvojni kazalniki še ne kažejo bistvenega 
izboljšanja, korupcija pa še vedno zelo 
ovira zagotavljanje osnovnih storitev za 
prebivalce;

2. ponovno poudarja, da je treba čim prej
povečati učinkovitost pomoči, saj mnogi 
razvojni kazalniki še ne kažejo bistvenega 
izboljšanja, korupcija pa še vedno zelo 
ovira zagotavljanje osnovnih storitev za 
prebivalce; poziva Evropsko unijo in držav 
članice k uporabi vseh razpoložljivih 
finančnih instrumentov za doseganje tega 
cilja, vključno s prihodnjimi skrbniškimi 
skladi EU, ko bodo vzpostavljeni;
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Or. en

Predlog spremembe 13
Sabine Lösing

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da morajo vlade držav 
prejemnic same oblikovati razvojne 
strategije, pri tem pa se posvetovati s 
številnimi predstavniki civilne družbe in 
pridobiti soglasje nacionalnih 
parlamentov; prav tako meni, da morajo 
biti civilna družba in poslanci vključeni v 
vse faze izvajanja, nadzora in ocenjevanja 
rezultatov, ter poudarja, da mora biti ta 
zahteva odločilno merilo za proračunski 
nadzor;

Or. en

Predlog spremembe 14
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba izboljšati
usklajevanje donatorjev ter zagotoviti
podrobno oceno učinkovitosti pomoči, da 
se bo uporabila bolj odgovorno;

3. ugotavlja, da je velika večina virov za 
socialno-gospodarski razvoj Afganistana 
usmerjena prek mednarodnih 
mehanizmov, čeprav znaten delež te 
pomoči ne doseže upravičencev, torej 
prebivalcev Afganistana; poudarja, da bi 
morala imeti EU in še zlasti Komisija in 
Evropska služba za zunanje delovanje 
vodilno vlogo pri izboljševanju 
usklajevanja donatorjev v tesnem 
sodelovanju z drugimi osrednjimi 
donatorji kot so ZDA in Japonska, ter 
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poziva k podrobni oceni učinkovitosti 
pomoči, da se izboljša preglednost pomoči 
in okrepi odgovornost donatorjev;

Or. en

Predlog spremembe 15
Nicole Kiil-Nielsen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba izboljšati 
usklajevanje donatorjev ter zagotoviti 
podrobno oceno učinkovitosti pomoči, da 
se bo uporabila bolj odgovorno;

3. ugotavlja, da je velika večina sredstev 
za socialno-gospodarski razvoj 
Afganistana usmerjena prek 
mednarodnih mehanizmov, čeprav znaten 
delež te pomoči ne doseže upravičencev, 
torej obubožanih in nemočnih prebivalcev 
Afganistana; poudarja, da je treba 
izboljšati usklajevanje donatorjev ter 
zagotoviti podrobno oceno učinkovitosti 
pomoči, da se izboljša preglednost pomoči 
in okrepi odgovornost donatorjev;

Or. en

Predlog spremembe 16
Nadezhda Neynsky

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba izboljšati 
usklajevanje donatorjev ter zagotoviti
podrobno oceno učinkovitosti pomoči, da 
se bo uporabila bolj odgovorno;

3. poudarja, da bi morala imeti EU vodilno 
vlogo pri izboljšanju usklajevanja 
donatorjev ter pri zagotavljanju podrobne 
ocene učinkovitosti pomoči, da se bo 
uporabila bolj odgovorno;

Or. en
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Predlog spremembe 17
Sabine Lösing

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba odhodke za 
razvojno pomoč EU uporabiti za 
zanesljive pobude civilne družbe in samo 
za civilen projekte, ki se izvajajo v 
sodelovanju z lokalno vlado in državnimi 
organi;

Or. en

Predlog spremembe 18
Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anneli Jäätteenmäki

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj bo pozorna na 
razsipno ravnanje s sredstvi, pretirane 
stroške posredovanja, prekomerno 
zaračunavanje in korupcijo, kadar pomoč 
zagotavlja prek mednarodnih organizacij, 
ter naj zahteva pravočasne in ustrezne 
informacije o rezultatih in uporabi 
sredstev;

4. poziva Evropsko službo za zunanje 
delovanje in Komisijo, naj bosta pozorni
na razsipno ravnanje s sredstvi, pretirane 
stroške posredovanja, neučinkovitost, 
prekomerno zaračunavanje in korupcijo, 
kadar se pomoč zagotavlja prek 
mednarodnih organizacij, ter naj zahtevata 
pravočasne in ustrezne informacije o 
rezultatih in uporabi sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 19
Nicole Kiil-Nielsen

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponovno poziva EU, naj vzpostavi 
centralizirano bazo podatkov o stroških in 
učinkih vse pomoči EU Afganistanu ter naj 
jih analizira, saj pomanjkanje 
posodobljenih in preglednih podatkov 
ogroža učinkovitost in preglednost pomoči;

5. pričakuje, da bo Evropska služba za 
zunanje delovanje za konferenco, ki bo 
potekala v Berlinu decembra 2011, 
pripravila realistično analizo tveganja in 
učinkovitosti pomoči EU v Afganistanu, 
glede na to, da slabo dodeljena pomoč 
povzroča korupcijo in kriminalne mreže 
ter tako ne samo trati denar 
davkoplačevalcev, ampak se lahko smatra 
za dejanje soudeležbe pri razvoju slabotne 
države; ponovno poziva EU, naj vzpostavi 
centralizirano bazo podatkov o stroških in 
učinkih vse pomoči EU Afganistanu ter naj 
jih analizira, saj pomanjkanje 
posodobljenih in preglednih podatkov 
ogroža učinkovitost in preglednost pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 20
Sabine Lösing

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponovno poziva EU, naj vzpostavi 
centralizirano bazo podatkov o stroških in 
učinkih vse pomoči EU Afganistanu ter naj 
jih analizira, saj pomanjkanje 
posodobljenih in preglednih podatkov 
ogroža učinkovitost in preglednost pomoči;

5. ponovno poziva EU, naj vzpostavi 
centralizirano bazo podatkov o stroških in 
učinkih vse pomoči EU Afganistanu ter naj 
jih analizira, saj pomanjkanje 
posodobljenih in preglednih podatkov 
ogroža učinkovitost in preglednost pomoči; 
ugotavlja, da je treba učinkovitost 
razvojnopolitičnih ukrepov preverjati na 
podlagi lokalnih meril;

Or. en

Predlog spremembe 21
Nicole Kiil-Nielsen
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. nemudoma poziva Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj si upa prekiniti, 
zmanjšati ali preusmeriti sredstva ob 
posvetovanju s sozakonodajalci v primeru, 
ko zahtevani pogoji niso izpolnjeni;

Or. en

Predlog spremembe 22
Nicole Kiil-Nielsen

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala Komisija razmisliti 
o uvedbi sektorske proračunske podpore; 
vendar poudarja, da bi morala biti taka 
pomoč strogo pogojena z merljivimi 
kazalniki učinka in bi se lahko 
uporabljala samo skupaj z ukrepi za 
gradnjo zmogljivosti ter v upravah, 
katerih organizacijske strukture in 
zmožnosti finančnega upravljanja so se 
na podlagi ustrezne ocene izkazale za 
primerne in pregledne.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 23
Sabine Lösing

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala Komisija razmisliti o 
uvedbi sektorske proračunske podpore; 
vendar poudarja, da bi morala biti taka 
pomoč strogo pogojena z merljivimi 
kazalniki učinka in bi se lahko uporabljala 
samo skupaj z ukrepi za gradnjo 
zmogljivosti ter v upravah, katerih 
organizacijske strukture in zmožnosti 
finančnega upravljanja so se na podlagi 
ustrezne ocene izkazale za primerne in 
pregledne.

6. meni, da bi morala Komisija razmisliti o 
uvedbi sektorske proračunske podpore; 
vendar poudarja, da bi morala taka pomoč 
imeti merljive kazalnike učinka in bi se 
lahko uporabljala samo skupaj z ukrepi za 
gradnjo zmogljivosti ter v upravah, katerih 
organizacijske strukture in zmožnosti 
finančnega upravljanja so se na podlagi 
ustrezne ocene izkazale za primerne in 
pregledne.

Or. en

Predlog spremembe 24
Geoffrey Van Orden

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. obžaluje, da so bila sredstva EU 
dodeljena neučinkoviti misiji EUPOL v 
Afganistanu, in poziva k bolj usklajenem 
pristopu k policijskemu usposabljanju pod 
okriljem Nata;

Or. en


