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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy Afganisztán a fejlesztési támogatások egyik legfőbb 
kedvezményezettje, és hogy az uniós intézmények 3,6 milliárd eurót különítettek el 
2002 és 2016 között az ország megsegítésére; sajnálatosnak tartja, hogy a 
szegénységben élő afgánok aránya 38%-ról (2012) 55%-ra nőtt (2017), és rávilágít arra, 
hogy az ország 2014 óta lassú növekedést mutat a nemzetközi biztonsági erők kivonása, 
ebből következően a nemzetközi támogatások csökkentése, valamint a romló biztonsági 
helyzet miatt;

2. elismeri, hogy a fejlődés terén tapasztalt legutóbbi visszaesés nagyrészben a hosszú 
ideje fennálló erőszak és konfliktusok fokozódásából ered; kiemeli, hogy a 2018-ra 
vonatkozó adatok közel járnak az eddigi legtöbb civil áldozatot követelő évek adataihoz 
és sajnálatosnak tartja, hogy a 2018. októberi parlamenti választásokat megelőző 
támadások és gyilkosságok komoly hulláma nagyszámú polgári áldozatot követelt és a 
választásokon induló tíz jelölt halálát eredményezte; hangsúlyozza, hogy a belső 
lakóhelyelhagyás , a környező régiókból és az európai tagállamokból visszatérők 
megérkezése – többek között 500 000 okmányokkal nem rendelkező afgán tért vissza 
Iránból az év eleje óta azerőszakos fellépést követően –, valamint az olyan éghajlati 
tényezők, mint a folyamatos aszály, a humanitárius helyzet romlásához vezettek; 
aggodalommal állapítja meg, hogy az EU fejlesztési segélyéből finanszírozott 
reintegrációs tevékenységeket nehéz végrehajtani az ország jelenlegi humanitárius és 
biztonsági helyzete miatt;

3. hangsúlyozza, hogy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (OCHA) 
szerint 5,5 millió embernek van szüksége humanitárius segélye Afganisztánban, 
beleértve a konfliktus vagy aszály következtében lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyeket, és hangsúlyozza, hogy az aszály következtében több mint 250 000 ember 
kényszerült lakóhelye elhagyására az ország északi és nyugati részén; megjegyzi, hogy 
a humanitárius reagálási terv csak 33,5%-os finanszírozásban részesül, és ezért sürgeti 
az EU-t és tagállamait, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a legfontosabb humanitárius 
kihívások és emberi szükségletek kezelése érdekében, és fordítsanak különös figyelmet 
a kiszolgáltatott emberekre, köztük a nehezen elérhető területeken élőkre;

4. hangsúlyozza, hogy átfogóan kell kezelni a humanitárius, fejlesztési és biztonsági 
kihívásokat, többek között hosszabb távú rendszerszintű intézkedések révén, és jobban 
kell működtetni a köztük lévő kapcsolódási pontokat; kitart amellett, hogy az ország 
békéjének megteremtése, a szegénység felszámolása, a tálibok elleni harc támogatása, 
az állam és intézményei működésének normalizálása és az alapvető szociális 
szolgáltatások – például az egészségügy és az oktatás – kiterjesztése elengedhetetlen 
előfeltételei Afganisztán társadalmi és gazdasági fejlődésének;

5. üdvözli a 2016-os afgán nemzeti béke- és fejlesztési keretet és a kölcsönös 
elszámoltathatóságról szóló keretszerződést, amelyeket az afgán kormány elfogadott; 
felszólítja az Uniót és a tagállamait, hogy a partnerségi és fejlesztési együttműködési 
megállapodáson keresztül továbbra is támogassák az afgán felelősségvállalással 
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megvalósítandó fejlesztési prioritásokat a fejlesztéshatékonysági alapelvekkel 
összhangban;

6. emlékeztet az EU elkötelezettségére a fenntartható fejlesztési célok megvalósítása, és 
különösen a szegénység felszámolásának támogatása iránt azáltal, hogy erőfeszítéseit a 
legnagyobb értéket képviselő területekre összpontosítja és tiszteletben tartja a hatékony 
és eredményes segélyezés elveit és a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciát; 
hangsúlyozza, hogy továbbra is támogatni kell Afganisztán szükségletalapú fejlesztési 
segélyezését, és különösen a szegénység és az éhínség felszámolására, a sebezhető 
pontok – például a széles körű élelmiszer-ellátás bizonytalansága és a krónikus 
alultápláltság – kezelésére, valamint a vízgazdálkodásra kell összpontosítani; 
hangsúlyozza, hogy továbbra is elkötelezetten támogatni kell a kormányt abban, hogy 
mindenki számára hozzáférést biztosítson az olyan alapvető szolgáltatásokhoz, mint az 
oktatás és az egészségügy, különös tekintettel a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személyek, köztük a nők, a lányok és a gyermekek egészségügyi ellátásának 
biztosítására, valamint a fogyatékosság és a mentális egészségügyi ellátás kezelésére; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a  társadalmi szervezetek továbbra is alapvető 
szerepet játsszanak a közszolgáltatások megfelelő nyújtásának ellenőrzéséhez szükséges 
társadalmi ellenőrzés gyakorlásában;

7. üdvözli, hogy a partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásban helyet 
kapott a fenntartható és környezetbarát mezőgazdaság fejlesztése, mivel jelenleg a 
vidéki gazdaságok és a mezőgazdaság alkotják a munkahelyteremtés fő forrását; 
felszólítja az EU-t, hogy fokozza az e területre irányuló intervencióit az élelmezés- és 
táplálkozásbiztonság, a vidéki megélhetés és a foglalkoztatás javítása érdekében, 
beleértve a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást is; kiemeli, hogy 
különös figyelmet kell fordítani a természeti veszélyek és az éghajlatváltozás önellátó 
mezőgazdasági kistermelőkre gyakorolt hatására;

8. üdvözli, hogy a nemek közötti egyenlőség és a kapcsolódó szakpolitikák rendkívül 
kiemelkedő helyet kaptak a megállapodásban, valamint a civil társadalom fejlődésének 
erőteljes hangsúlyozását; felszólítja az EU-t, hogy továbbra is mozdítsa elő a nők és 
férfiak közötti egyenlőséget, valamint a nők társadalmi szerepvállalásának növelését a 
fejlesztési erőfeszítései ellenére is, szem előtt tartva, hogy a társadalmi attitűdnek a nők 
társadalmi-gazdasági szerepével kapcsolatos megváltoztatása a tudatosság növelését, az 
oktatást és a szabályozási keret reformját kísérő intézkedéseket igényel; 

9. üdvözöli a visszatérések kezelésére irányuló afgán nemzeti stratégiát, de rámutat arra, 
hogy folyamatos nyomon követésre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy az 
afgán állampolgárok, különösen a gyermekek újra integrálódjanak, biztosítva számukra 
az alap- és középfokú oktatáshoz való hozzáférést; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás 28. cikkének (4) bekezdése 
ellenére, amely megállapítja, hogy a feleknek visszafogadási megállapodást kell 
kötniük, nem sikerült hivatalos megállapodást kötni, csak egy nem hivatalos 
megállapodást, a közös migrációügyi koncepciót; fontosnak tartja, hogy a demokratikus 
elszámoltathatóság biztosítása érdekében minden visszafogadási megállapodást 
hivatalossá kell tenni; sajnálja, hogy hiányzik a parlamenti felügyelet és a demokratikus 
ellenőrzés a közös migrációügyi koncepció megkötése tekintetében, és hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy folytassanak folyamatos párbeszédet az érintett szereplőkkel 
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annak érdekében, hogy fenntartható megoldást találjanak az afgán menekültek 
regionális dimenziójú problémájára; 

10. hangsúlyozza, hogy az Afganisztánnak nyújtott uniós fejlesztési támogatást nem szabad 
kizárólag a migrációs és határigazgatási célok szempontjából nézni, és úgy véli, hogy a 
fejlesztési támogatásnak hatékonyan kell kezelnie a migráció kiváltó okait; 

11. üdvözli az Európai Unió és Afganisztán között megkötött államépítési szerződést, 
amelyet 2016-ban írtak alá, és amely megerősítheti a kormányzati intézményeket, 
valamint előmozdíthatja a fejlesztési politikákkal kapcsolatos szerepvállalásukat; 
megjegyzi, hogy a szerződés általános pozitív áttekintést ad az Afganisztán által a 
kulcsfontosságú reformterületeken elért haladásról; hangsúlyozza, hogy a forrásokat 
hatékonyan és szisztematikusan kell felhasználni és nyomon követni a visszaélések 
elkerülése érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen tájékoztassa a 
Parlamentet az államépítési szerződés végrehajtásáról, és hangsúlyozza, hogy e 
megállapításokat fel kell használni a 2018–2021 közötti időszakra vonatkozó 
költségvetés-támogatási művelet folytatásának előkészítésére.
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