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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. zauważa, że Afganistan jest jednym z największych na świecie odbiorców pomocy 
rozwojowej i że w latach 2002–2016 instytucje UE przeznaczyły na pomoc dla tego 
kraju 3,6 mld EUR; z ubolewaniem odnotowuje, że odsetek obywateli Afganistanu 
żyjących w ubóstwie wzrósł z 38 % (w 2012 r.) do 55 % (w 2017 r.), oraz podkreśla, że 
w państwie tym odnotowuje się od 2014 r. powolny wzrost gospodarczy, a jednocześnie 
wycofywanie międzynarodowych sił bezpieczeństwa, towarzyszące temu zmniejszenie 
międzynarodowych dotacji oraz pogorszenie stanu bezpieczeństwa;

2. uznaje, że ten niedawny regres wynika w dużej mierze z nasilenia się długotrwałej 
przemocy i konfliktu; zaznacza, że wiele wskazuje na to, iż w 2018 r. zginęła 
największa liczba cywilów w historii, oraz ubolewa z powodu serii zamachów i 
zabójstw w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne przeprowadzone w 
październiku 2018 r., w wyniku której zginęło wielu cywilów oraz 10 kandydatów w 
wyborach; podkreśla, że przesiedlenia wewnętrzne, napływ osób powracających z 
regionów ościennych – w tym 500 000 obywateli afgańskich nieposiadających 
dokumentów od początku roku następującego po represjach w Iranie – i z państw 
członkowskich UE, a także czynniki klimatyczne, np. trwająca susza, razem 
doprowadziły do pogorszenia się sytuacji humanitarnej; z niepokojem zauważa, że z 
uwagi na obecną sytuację humanitarną i stan bezpieczeństwa w kraju występują 
trudności w prowadzeniu działań w zakresie reintegracji finansowanych ze środków 
pomocy rozwojowej UE;

3. podkreśla fakt, że według Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) 
pomocy humanitarnej w Afganistanie potrzebuje 5,5 mln ludzi, wśród których są osoby 
przesiedlone wewnętrznie w wyniku konfliktu lub suszy, oraz podkreśla, że susza 
doprowadziła do przymusowych przesiedleń ponad 250 000 ludzi na północy i na 
zachodzie kraju; zauważa, że plan pomocy humanitarnej jest finansowany jedynie w 
33,5 %, w związku z czym apeluje do UE i jej państw członkowskich o nasilenie starań, 
tak by sprostać najważniejszym wyzwaniom i potrzebom humanitarnym oraz zwrócić 
specjalną uwagę na osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym osoby 
przebywające na obszarach trudno dostępnych;

4. zwraca uwagę, że konieczne jest kompleksowe podejście do problemów humanitarnych 
oraz związanych z rozwojem i bezpieczeństwem, w tym za pośrednictwem 
długoterminowych działań systemowych, a także zapewnienie większej skuteczności w 
kwestii problemów z pogranicza tych obszarów; zaznacza, że zaprowadzenie pokoju, 
eliminacja ubóstwa oraz wsparcie walki z talibami, normalizacja funkcjonowania 
państwa i jego instytucji oraz rozszerzenie zakresu podstawowych usług socjalnych, 
takich jak opieka zdrowotna i kształcenie, stanowią warunek społecznego i 
gospodarczego rozwoju Afganistanu;

5. z zadowoleniem przyjmuje Afgańskie ramy pokoju i rozwoju narodowego z 2016 r. 
(ANPDF) oraz dokument pt. „Samodzielność dzięki ramom wzajemnej 
odpowiedzialności”, przyjęte przez rząd afgański; wzywa UE i jej państwa 
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członkowskie do dalszego wspierania – za pośrednictwem Umowy o współpracy na 
rzecz partnerstwa i rozwoju (CAPD) – priorytetów rozwojowych określonych przez 
Afganistan, zgodnie zasadami skuteczności rozwoju;

6. przypomina o zobowiązaniu UE do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, a w 
szczególności do eliminacji ubóstwa przez skoncentrowanie wysiłków na dziedzinach, 
w których wnosi to największą wartość dodaną, a także przestrzeganie zasad 
efektywności i skuteczności pomocy oraz zasad spójności polityki na rzecz rozwoju; 
podkreśla, że należy nadal finansować pomoc rozwojową na rzecz Afganistanu 
stosowną do potrzeb oraz skoncentrować się na eliminacji ubóstwa, a w szczególności 
głodu, i skoncentrowania działań w szczególności na wyeliminowaniu ubóstwa, 
rozwiązując problemy takie jak powszechny brak bezpieczeństwa żywnościowego i 
chroniczne niedożywienie, oraz zapewniając właściwe gospodarowanie wodą; 
podkreśla, że należy nadal angażować się w udzielanie rządowi pomocy w poprawie 
powszechnego dostępu do podstawowych usług, takich jak edukacja i opieka 
zdrowotna, z naciskiem na zapewnienie opieki zdrowotnej osobom znajdującym się w 
szczególnie trudnej sytuacji, w tym kobietom, dziewczętom i dzieciom, a także na 
zajęcie się kwestiami związanymi z niepełnosprawnością i opieką w zakresie zdrowia 
psychicznego; podkreśla znaczenie zadbania, aby organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego mogły odgrywać zasadniczą rolę w sprawowaniu kontroli społecznej 
potrzebnej do weryfikacji odpowiedniego świadczenia usług publicznych;

7. z zadowoleniem odnotowuje, że w CAPD wspomniano o rozwoju zrównoważonego i 
ekologicznego rolnictwa, ponieważ gospodarka wiejska i rolnictwo stanowią obecnie 
główne źródło zatrudnienia; wzywa UE do rozszerzenia zakresu podejmowanych 
działań w tym obszarze z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa żywnościowego i 
zapewnieniu bezpiecznej diety, zapewnienia źródeł utrzymania i zatrudnienia na 
obszarach wiejskich, w tym zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi; 
podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na wpływ zagrożeń naturalnych i 
zmiany klimatu na małe gospodarstwa prowadzące produkcję rolną na własne potrzeby;

8. z zadowoleniem odnotowuje, że w Umowie pierwszoplanowo potraktowano równość 
płci i związane z nią obszary polityki oraz położono duży nacisk na rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego; wzywa UE do dalszego promowania równości kobiet i 
mężczyzn oraz do wzmocnienia pozycji kobiet przez podejmowanie działań na rzecz 
rozwoju, zważywszy, że zmiana postaw społecznych wobec społeczno-ekonomicznej 
roli kobiet wymaga odpowiednich środków służących zwiększeniu świadomości, 
kształceniu i reformie ram prawnych; 

9. z zadowoleniem przyjmuje afgańską krajową strategię w zakresie zarządzania 
powrotami, ale podkreśla potrzebę stałego monitorowania w celu wdrożenia 
zabezpieczeń dotyczących reintegracji obywateli Afganistanu, zwłaszcza dzieci, którym 
należy zagwarantować dostęp do kształcenia na poziomie podstawowym i średnim; z 
żalem zauważa, że chociaż art. 28 ust. 4 CAPD stanowi, że strony powinny zawrzeć 
umowę o readmisji, nie osiągnięto formalnego porozumienia, a tylko nieformalne –
„Wspólna droga naprzód”; uważa, że ważne jest, aby wszelkie umowy dotyczące 
readmisji były sformalizowane w celu zapewnienia rozliczalności demokratycznej; 
ubolewa nad brakiem nadzoru parlamentarnego i kontroli demokratycznej nad 
zawarciem porozumienia „Wspólna droga naprzód” i podkreśla znaczenie prowadzenia 
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stałego dialogu z odpowiednimi podmiotami w celu znalezienia zrównoważonego 
rozwiązania kwestii uchodźców afgańskich w wymiarze regionalnym; 

10. zaznacza, że udzielonej przez UE pomocy rozwojowej na rzecz Afganistanu nie 
powinno się postrzegać tylko przez pryzmat migracji oraz celów związanych z 
zarządzaniem granicami, i uważa, że pomoc rozwojowa powinna służyć skutecznemu 
zaradzeniu podstawowym przyczynom migracji; 

11. z zadowoleniem przyjmuje umowę na rzecz budowania państwowości między UE a 
Afganistanem (wsparcie budżetowe) podpisaną w 2016 r., ponieważ może ona 
wzmocnić instytucje rządowe oraz ich odpowiedzialność za politykę rozwoju; zauważa, 
że umowa na rzecz budowania państwowości opiera się na ogólnym pozytywnym 
przeglądzie postępów poczynionych przez Afganistan w kluczowych obszarach reform; 
podkreśla, że wykorzystywanie środków musi być efektywne i podlegać regularnemu 
nadzorowi w celu zapobiegania nadużyciom; wzywa Komisję do regularnego 
informowania Parlamentu o wdrażaniu umowy na rzecz budowania państwowości i 
zaznacza, że takie ustalenia należy wykorzystać do przygotowania dalszego wsparcia 
budżetowego na lata 2018–2021;
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