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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. ia act de faptul că Afganistanul este unul dintre cei mai mari beneficiari din lume de 
ajutor pentru dezvoltare și că instituțiile UE s-au angajat să acorde un ajutor în valoare 
de 3,6 miliarde EUR în favoarea țării în perioada 2002-2016; regretă că proporția 
afganilor care trăiesc în sărăcie a crescut de la 38 % (2012) la 55 % (2017) și 
evidențiază faptul că, din 2014, țara înregistrează o creștere lentă, odată cu retragerea 
forțelor internaționale de securitate, reducerile corespunzătoare ale subvențiilor 
internaționale, precum și înrăutățirea situației securității;

2. recunoaște că inversarea recentă a progreselor în materie de dezvoltare este cauzată în 
mare parte de intensificarea violențelor și a conflictelor de lungă durată; evidențiază 
faptul că 2018 este pe cale de a deveni anul cel mai ucigător pentru populația civilă și 
deplânge valul de atentate și crime comise în perioada premergătoare alegerilor 
parlamentare din octombrie 2018, care au cauzat moartea unui număr ridicat de civili și 
a zece candidați la alegerile respective; subliniază că strămutarea internă, sosirea 
persoanelor returnate din regiunea înconjurătoare - inclusiv 500 000 de afgani fără 
documente de la începutul anului, în urma acțiunilor represive din Iran - și din statele 
membre ale UE, precum și factorii climatici, cum ar fi seceta în curs, toate au dus la o 
deteriorare a situației umanitare; constată cu îngrijorare că activitățile de reintegrare, 
finanțate din ajutorul pentru dezvoltare acordat de UE, sunt dificil de pus în practică 
dată fiind actuala situație umanitară și de securitate din țară;

3. subliniază faptul că, potrivit Oficiului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare 
(OCHA), 5,5 milioane de persoane au nevoie de ajutor umanitar în Afganistan, inclusiv 
persoane strămutate în interiorul țării în urma conflictelor sau a secetei, și evidențiază 
faptul că seceta a dus la strămutarea forțată a peste 250 000 de persoane în nordul și 
vestul țării; ia act de faptul că Planul de răspuns umanitar este finanțat în proporție de 
numai 33,5 % și îndeamnă UE și statele sale membre, prin urmare, să își intensifice 
toate eforturile pentru a face față principalelor provocări umanitare și nevoi umane și să 
acorde o atenție deosebită persoanelor vulnerabile, inclusiv celor aflate în zone greu 
accesibile;

4. subliniază necesitatea de a trata în mod cuprinzător provocările umanitare, de dezvoltare 
și de securitate, inclusiv prin intermediul unor acțiuni sistemice pe termen mai lung, și 
de a operaționaliza mai bine legăturile dintre acestea; insistă că pacificarea țării, 
eradicarea sărăciei, sprijinirea luptei împotriva talibanilor, normalizarea funcționării 
statului și a instituțiilor sale și extinderea serviciilor sociale de bază, cum ar fi asistența 
medicală și educația, sunt condiții indispensabile pentru dezvoltarea socială și 
economică a Afganistanului;

5. salută Cadrul național pentru pace și dezvoltare al Afganistanului (ANPDF) din 2016 și 
Cadrul pentru autonomie prin intermediul răspunderii reciproce (SMAF), adoptate de 
guvernul afgan; solicită UE și statelor sale membre să sprijine în continuare, prin 
intermediul Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea (CAPD), 
prioritățile în materie de dezvoltare definite de autoritățile afgane, în conformitate cu 
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principiile eficacității dezvoltării;

6. reamintește angajamentul UE privind realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și, 
în special, eradicarea sărăciei, axându-și eforturile în zonele în care acesta are cea mai 
mare valoare adăugată, respectând principiile eficienței și eficacității ajutorului, și ale 
coerenței politicilor în favoarea dezvoltării (CPD); subliniază că este necesar să se 
continue finanțarea ajutorului pentru dezvoltare bazat pe nevoi acordat Afganistanului și 
să se pună accentul, în special, pe eradicarea sărăciei și a foametei, pe eliminarea 
vulnerabilităților, cum ar fi insecuritatea alimentară larg răspândită și malnutriția 
cronică și pe gestionarea resurselor de apă; subliniază necesitatea de a menține 
angajamentul de a sprijini guvernul să îmbunătățească accesul tuturor la serviciile de 
bază, cum ar fi educația și asistența medicală, punând accentul pe asigurarea asistenței 
medicale pentru persoanele vulnerabile, inclusiv femeile, fetele și copiii, precum și pe 
abordarea handicapurilor și a sănătății mintale; subliniază că este important să se 
asigure că organizațiile societății civile (OSC) pot juca în continuare un rol esențial în 
exercitarea controlului social necesar pentru a verifica furnizarea corectă a serviciilor 
publice;

7. salută referirea la dezvoltarea unei agriculturi durabile și ecologice în CAPD, întrucât 
economiile și agricultura rurale constituie în prezent principala sursă de generare de 
locuri de muncă; face apel la UE să își intensifice intervenția în acest domeniu, pentru a 
îmbunătăți securitatea alimentară și nutrițională, mijloacele de subzistență și ocuparea 
forței de muncă în mediul rural, inclusiv gestionarea sustenabilă a resurselor naturale; 
evidențiază faptul că ar trebui să se consacre o atenție deosebită impactului pericolelor 
naturale și schimbărilor climatice asupra micilor agricultori de subzistență;

8. salută poziția foarte importantă rezervată în acord egalității între femei și bărbați și 
politicilor aferente, precum și accentul puternic pus pe dezvoltarea societății civile; face 
apel la UE să promoveze în continuare egalitatea dintre bărbați și femei și capacitarea 
femeilor prin eforturile sale în domeniul dezvoltării, ținând cont de faptul că schimbarea 
atitudinilor din societate față de rolul socio-economic al femeilor necesită măsuri 
însoțitoare de conștientizare, educație, precum și reforma cadrului normativ; 

9. salută strategia națională afgană de gestionare a returnărilor, dar subliniază necesitatea 
unui control constant pentru garantarea reintegrării cetățenilor afgani, în special a 
copiilor, cărora trebuie să li se garanteze accesul la învățământul primar și secundar; 
regretă faptul că, deși articolul 28 alineatul (4) din CAPD prevede că părțile ar trebui să 
încheie un acord de readmisie, nu s-a ajuns la un acord formal, ci la unul neoficial -
Calea comună de urmat; consideră că este important ca orice acord privind readmisia să 
fie oficializat pentru a asigura responsabilitatea democratică; regretă lipsa de control 
parlamentar și democratic asupra încheierii acordului privind Calea comună de urmat și 
subliniază importanța purtării unui dialog continuu cu actorii competenți pentru a găsi o 
soluție sustenabilă la dimensiunea regională a chestiunii refugiaților afgani; 

10. scoate în evidență faptul că asistența pentru dezvoltare oferită de UE Afganistanului nu 
ar trebui văzută exclusiv prin prisma migrației și a obiectivelor privind controlul 
frontierelor, și este de părere că ajutorul pentru dezvoltare ar trebui să abordeze în mod 
eficace cauzele profunde ale migrației; 

11. salută Contractul de sprijin în vederea consolidării statului UE-Afganistan (SBC) 
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(sprijin bugetar), semnat în 2016, deoarece acesta poate întări instituțiile 
guvernamentale și asumarea de către acestea a politicilor de dezvoltare; observă că SBC 
se bazează pe o analiză relativ pozitivă a progreselor înregistrate de Afganistan în 
domenii-cheie de reformă; subliniază că resursele trebuie utilizate în mod eficace și 
supravegheate sistematic pentru a împiedica utilizările abuzive; invită Comisia să 
informeze periodic Parlamentul cu privire la punerea în aplicare a SBC și evidențiază 
faptul că constatările ar trebui utilizate la pregătirea continuării operațiunii de sprijin 
bugetar pentru perioada 2018-2021;
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