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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at Afghanistan er en af verdens største modtagere af udviklingsbistand, og at 
EU-institutionerne afsatte 3,6 mia. EUR i bistand til landet i perioden 2002-2016; 
beklager, at andelen af afghanere, der lever i fattigdom, er steget fra 38 % (2012) til 
55 % (2017), og fremhæver, at landet har oplevet sløv vækst siden 2014, efterhånden 
som de internationale sikkerhedsstyrker er blevet trukket hjem, de hermed følgende 
nedskæringer i internationale tilskud og at der er sket en forværring af 
sikkerhedssituationen;

2. erkender, at de seneste tilbageslag i udviklingstendenserne hovedsageligt skyldes en 
intensivering af den vold og konflikt, der længe har præget landet; fremhæver, at 2018 
tegner til at blive året med det største antal civile dræbte, og begræder de angreb og 
drab, der har fundet sted i forløbet op til parlamentsvalget i oktober 2018, der kostede 
mange civile livet, såvel som ti af de kandidater der stillede op til valget; understreger, 
at internt fordrevne personer, tilbagekomst af fordrevne fra naboregionen – herunder 
500 000 papirløse afghanere siden starten af året som følge af forfølgelser i Iran – og fra 
EU's medlemsstater samt klimafaktorer, såsom en vedvarende tørke, har ført til en 
forværring af den humanitære situation; bemærker med bekymring, at 
reintegrationsaktiviteter, der finansieres gennem EU's udviklingsbistand, er vanskelige 
at gennemføre på grund af landets aktuelle humanitære og sikkerhedsmæssige situation;

3. understreger, at 5,5 millioner mennesker ifølge FN's Kontor for Koordination af 
Humanitære Anliggender (OCHA) har behov for humanitær bistand i Afghanistan, 
herunder internt fordrevne efter konflikter eller tørke, og understreger, at tørke har 
tvunget mere end 250 000 mennesker i den nordlige og vestlige del af landet på flugt; 
bemærker, at den humanitære beredskabsplan kun er 33,5 % finansieret, og opfordrer 
derfor indtrængende EU og dets medlemsstater til at intensivere deres bestræbelser på at 
tackle de vigtigste humanitære udfordringer og imødekomme menneskelige behov og til 
at være særlig opmærksom på sårbare personer, herunder dem der befinder sig i 
sværttilgængelige områder;

4. understreger, at der er behov for en omfattende indsats for at håndtere de humanitære, 
udviklingsmæssige og sikkerhedsmæssige udfordringer, herunder gennem langsigtede 
systemiske tiltag, og til at forbedre de operationelle sammenknytninger mellem dem; 
fastholder, at pacificeringen af landet, udryddelse af fattigdom og støtte til kampen mod 
Taleban, normalisering af statens og dens institutioners funktionsevne og udvidelse af 
grundlæggende sociale ydelser såsom sundhedspleje og uddannelse er nødvendige 
forudsætninger for social og økonomisk udvikling i Afghanistan;

5. glæder sig over ANPDF, Afghanistans nationale ramme for fred og udvikling, og 
SMAF-rammen (for autonomi via gensidig ansvarlighed) som den afghanske regering 
har vedtaget; opfordrer EU og dets medlemsstater til gennem samarbejdsaftalen om 
partnerskab og udvikling (CAPD) at fortsætte med at støtte afghanernes egne 
udviklingsprioriteter i overensstemmelse med principperne om udviklingseffektivitet;
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6. minder om EU's forpligtelse til at nå målene for bæredygtig udvikling og navnlig til at 
udrydde fattigdom ved at fokusere sin indsats på de områder, hvor den skaber størst 
værdi, og ved at respektere principperne om bistandseffektivitet og udviklingsvenlig 
politikkohærens; understreger, at det er nødvendigt at fortsætte med at finansiere 
behovsorienteret udviklingsbistand til Afghanistan og at fokusere på udryddelse af 
navnlig fattigdom og sult, idet der tages hånd om sårbarheder såsom udbredt 
fødevareknaphed, kronisk fejlernæring og forvaltning af vandforsyningen; understreger 
behovet for fortsat at forpligte regeringen til at øge alle indbyggeres adgang til 
grundlæggende tjenesteydelser såsom uddannelse og sundhedspleje med fokus på at 
sikre sundhedspleje til sårbare personer, herunder kvinder, piger og børn, samt til at 
håndtere handicap og mental sundhedspleje; understreger, at det er vigtigt at sikre, at 
civilsamfundsorganisationer kan spille en afgørende rolle med hensyn til at udøve det 
sociale tilsyn, der er nødvendig for at verificere effektiv implementering af offentlige 
tjenesteydelser;

7. glæder sig over henvisningen til udviklingen af et bæredygtigt og miljøvenligt landbrug 
i CAPD, eftersom økonomien og landbruget i landdistrikterne i øjeblikket er den 
vigtigste kilde til jobskabelse; opfordrer EU til at optrappe sine interventioner på dette 
område for at forbedre fødevare- og ernæringssikkerhed, eksistensgrundlag og 
beskæftigelse i landdistrikterne, herunder bæredygtig forvaltning af naturressourcer; 
understreger, at der bør lægges særlig vægt på virkningerne af naturkatastrofer og 
klimaændringer for små landbrugere;

8. glæder sig over den meget fremtrædende holdning, som aftalen tillægger ligestilling 
mellem kønnene og dertil knyttede politikker, og dens stærke fokus på udvikling af 
civilsamfundet; opfordrer EU til yderligere at fremme ligestilling mellem kønnene og 
styrkelse af kvinders stilling gennem dens udviklingsbestræbelser under hensyntagen til, 
at der for at udvirke ændringer i samfundsbetingende holdninger til kvinders 
socioøkonomiske rolle kræves hertil svarende foranstaltninger vedrørende 
bevidstgørelse, uddannelse og reformen af de lovgivningsmæssige rammer; 

9. glæder sig over den afghanske nationale strategi for forvaltning af tilbagesendelser, men 
påpeger behovet for løbende overvågning med henblik på at implementere
sikkerhedsmekanismer for reintegration af afghanske borgere, navnlig børn, som skal 
sikres adgang til undervisning på grundskole- og gymnasieniveau; beklager, at der på 
trods af artikel 28, stk. 4, i CAPD, som fastslår, at parterne skal indgå en 
tilbagetagelsesaftale, ikke er opnået nogen formel aftale, men blot den uformelle Joint 
Way Forward-aftale; anser det for vigtigt, at enhver aftale om tilbagetagelse 
formaliseres med henblik på at sikre demokratisk ansvarlighed; beklager manglen på 
parlamentarisk overvågning og demokratisk kontrol med indgåelsen af Joint Way 
Forward-aftalen og understreger betydningen af at føre en løbende dialog med de 
relevante aktører med henblik på at finde en holdbar løsning på den regionale dimension 
af spørgsmålet om afghanske flygtninge; 

10. understreger, at EU's udviklingsbistand til Afghanistan ikke udelukkende bør anskues 
ud fra synsvinklen migration og målene for grænseforvaltning, og mener, at 
udviklingsbistanden bør tage fat på de grundlæggende årsager til migration; 

11. glæder sig over aftalen mellem EU og Afghanistan om statsopbygning (via 
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budgetstøtte), som blev undertegnet i 2016, eftersom den kan styrke de offentlige 
institutioner og deres ejerskab over udviklingspolitikkerne; bemærker, at 
statsopbygningsaftalen læner sig op af en overordnet positiv gennemgang af 
Afghanistans fremskridt på centrale reformområder; understreger, at midlerne skal 
anvendes effektivt og overvåges systematisk for at forhindre misbrug; opfordrer 
Kommissionen til at holde Parlamentet regelmæssigt underrettet om gennemførelsen af 
statsopbygningsaftalen og understreger, at sådanne resultater bør anvendes til at 
forberede videreførelsen af budgetstøtteoperationen for perioden 2018-2021;
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