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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse 
zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat Afghanistan een van de landen ter wereld is die de meeste 
ontwikkelingssteun ontvangen en dat de EU-instellingen tussen 2002 en 2016, 
3,6 miljard euro aan steun voor dit land hebben vastgelegd; betreurt het feit dat het deel 
van de Afghaanse bevolking dat in armoede leeft, van 38 % (2012) tot 55 % (2017) is 
gestegen en benadrukt het feit dat het land sinds 2014 te maken heeft met een langzame 
groei door de geleidelijke terugtrekking van de internationale veiligheidstroepen, de 
daarmee gepaard gaande verlagingen van internationale subsidies, en de verslechterende 
veiligheidssituatie;

2. erkent dat deze recente ommekeer in ontwikkelingsvooruitgang grotendeels te wijten is 
aan de verheviging van het langdurige geweld en conflict; wijst erop dat 2018 grote 
kans maakt om het dodelijkste jaar voor burgers tot nu toe te worden en betreurt de 
enorme golf van aanslagen en moorden in de aanloop naar de parlementsverkiezingen 
van oktober 2018, waarbij een groot aantal burgers en tien kandidaten bij deze 
verkiezingen om het leven zijn gekomen; benadrukt het feit dat interne verplaatsingen, 
de aankomst van terugkeerders uit de omliggende landen – waaronder 500 000
ongedocumenteerde Afghanen sinds het begin van het jaar als gevolg van hardhandig 
optreden in Iran – en uit EU-lidstaten, evenals klimaatfactoren, zoals aanhoudende 
droogte, samen tot een verslechtering van de humanitaire situatie hebben geleid; merkt 
bezorgd op dat herintegratieactiviteiten, die worden gefinancierd met ontwikkelingshulp 
uit de EU, moeilijk uit te voeren zijn vanwege de huidige humanitaire en 
veiligheidssituatie in het land;

3. onderstreept het feit dat volgens het Bureau van de VN voor de Coördinatie van 
Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) 5,5 miljoen mensen in Afghanistan 
humanitaire hulp nodig hebben, waaronder mensen die intern ontheemd zijn als gevolg 
van conflicten of droogte, en benadrukt dat droogte heeft geleid tot de gedwongen 
verplaatsing van meer dan 250 000 mensen in het noorden en het westen van het land; 
merkt op dat het plan voor humanitaire hulp slechts voor 33,5 % wordt gefinancierd en 
spoort de EU en haar lidstaten derhalve aan om al hun inspanningen te vergroten om de 
belangrijkste humanitaire uitdagingen en menselijke behoeften aan te pakken en om in 
het bijzonder aandacht te schenken aan kwetsbare personen, waaronder mensen die zich 
op moeilijk bereikbare plekken bevinden;

4. onderstreept dat humanitaire, ontwikkelings- en veiligheidsvraagstukken over de gehele 
breedte ervan moeten worden aangepakt, onder andere door middel van systemische 
acties op de langere termijn, en dat hierbij beter gebruik moet worden gemaakt van de 
verbanden ertussen; benadrukt dat het land moet worden gepacifieerd, de armoede moet 
worden uitgebannen, en de strijd tegen de Taliban moet worden gesteund, de werking 
van de staat en de staatsinstellingen moet worden genormaliseerd en de sociale 
basisdiensten, zoals gezondheidszorg en onderwijs, moeten worden uitgebreid als 
absolute voorwaarden voor sociale en economische ontwikkeling in Afghanistan;

5. is verheugd over het Afghaans Nationaal Vredes- en Ontwikkelingskader uit 2016 
(ANPDF) en het Kader voor zelfredzaamheid door wederzijdse verantwoording 
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(SMAF) die zijn aangenomen door de Afghaanse regering; roept de EU en haar 
lidstaten op om, door middel van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap 
en ontwikkeling (CAPD), de door het land zelf gevolgde ontwikkelingsprioriteiten te 
blijven ondersteunen overeenkomstig de beginselen inzake de doeltreffendheid van 
ontwikkelingssamenwerking;

6. herinnert aan de toezegging van de EU om de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling te bereiken, en in het bijzonder om de armoede uit te bannen, door haar 
inspanningen te richten op gebieden waar deze de meeste waarde toevoegen en door de 
beginselen van efficiëntie en doeltreffendheid van hulp en van beleidssamenhang ten 
aanzien van ontwikkeling (PCD) in acht te nemen; benadrukt de noodzaak om op 
behoeften gebaseerde ontwikkelingshulp in Afghanistan te blijven financieren en zich in 
het bijzonder te richten op het uitroeien van armoede en honger in het bijzonder, het 
aanpakken van kwetsbaarheden zoals wijdverbreide voedselonveiligheid en chronische 
ondervoeding, en waterbeheer; benadrukt de noodzaak om zich te blijven inzetten voor 
ondersteuning van de overheid om de toegang voor iedereen tot basisvoorzieningen, 
zoals onderwijs en gezondheidszorg, te verbeteren, waarbij de focus ligt op het 
waarborgen van gezondheidszorg voor kwetsbare personen waaronder vrouwen, meisjes 
en kinderen, evenals op het aanpakken van gehandicapten- en geestelijke 
gezondheidszorg; benadrukt het belang om te waarborgen dat maatschappelijke 
organisaties een essentiële rol kunnen spelen bij het uitoefenen van het sociale toezicht 
dat nodig is om de goede verlening van openbare diensten te controleren;

7. is ingenomen met de verwijzing naar de ontwikkeling van een duurzame en 
milieuvriendelijke landbouw in de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en 
ontwikkeling (CAPD), aangezien plattelandseconomieën en landbouw momenteel de 
belangrijkste bron vormen voor het genereren van werkgelegenheid; roept de EU op om 
haar interventies op dit gebied op te schalen, om zo voedsel- en voedingsveiligheid en 
levensonderhoud en werkgelegenheid op het platteland, waaronder het duurzaam beheer 
van natuurlijke hulpbronnen, te verbeteren; benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden geschonken aan de gevolgen van natuurgevaar en klimaatverandering voor 
kleinschalige zelfvoorzienende boeren;

8. is ingenomen met de zeer prominente plek die gendergelijkheid en verwante 
beleidsmaatregelen in de overeenkomst innemen en de sterke focus in de overeenkomst 
op de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld; roept de EU op om gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen en de empowerment van vrouwen verder te bevorderen met 
behulp van haar inspanningen op het gebied van ontwikkelingshulp, rekening houdend 
met het feit dat om de maatschappelijke houding tegenover de sociaaleconomische rol 
van vrouwen te veranderen overeenkomstige maatregelen moeten worden genomen op 
het gebied van bewustmaking, onderwijs en de hervorming van het regelgevingskader; 

9. is ingenomen met de nationale Afghaanse strategie voor terugkeerbeheer, maar wijst op 
de noodzaak van een voortdurende controle om de herintegratie van Afghaanse burgers 
te kunnen waarborgen, met name van kinderen, die gegarandeerd toegang moeten 
krijgen tot basis- en middelbaar onderwijs; betreurt dat ondanks artikel 28, lid 4, van de 
CAPD, waarin staat dat de partijen een overnameovereenkomst moeten sluiten, geen 
formele maar enkel informele overeenstemming is bereikt, in de vorm van de 
gezamenlijke koersbepaling; acht het van belang dat eventuele overeenkomsten 



AD\1169599NL.docx 5/7 PE623.970v02-00

NL

betreffende overname worden geformaliseerd om democratische verantwoording te 
waarborgen; betreurt het gebrek aan parlementair toezicht en democratische controle 
op het sluiten van de gezamenlijke koersbepaling en benadrukt het belang van het 
voeren van een voortdurende dialoog met de relevante actoren om een duurzame 
oplossing te vinden betreffende de regionale dimensie van het vraagstuk van de 
Afghaanse vluchtelingen; 

10. benadrukt dat de ontwikkelingshulp van de EU aan Afghanistan niet uitsluitend moet 
worden bekeken vanuit het oogpunt van migratie en de doelstellingen betreffende 
grensbeheer, en is van mening dat ontwikkelingshulp op doeltreffende wijze de 
onderliggende oorzaken van migratie moet aanpakken; 

11. is verheugd over de overeenkomst voor staatsopbouw (SBC) (begrotingssteun) tussen 
de EU en Afghanistan, die in 2016 is ondertekend, aangezien hiermee de 
overheidsinstellingen kunnen worden versterkt en deze instellingen erbij kunnen 
worden geholpen zich het ontwikkelingsbeleid eigen te maken; merkt op dat de SBC 
steunt op een in het algemeen positieve beoordeling van de voortgang die Afghanistan 
heeft geboekt op belangrijke hervormingsgebieden; benadrukt dat de middelen 
doeltreffend moeten worden gebruikt en systematisch moeten worden gecontroleerd 
om misbruik ervan te voorkomen; roept de Commissie op het Parlement regelmatig 
op de hoogte te brengen van de uitvoering van de SBC en benadrukt dat dergelijke 
bevindingen moeten worden gebruikt om de voortzetting van de activiteiten op het 
gebied van budgettaire steun voor de periode 2018-2021 voor te bereiden.
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