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JAVASLATOK 

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel Pakisztán egy félig iparosodott, a közepes jövedelmű országok alsó sávjába tartozó 

ország, ahol a lakosság csaknem egyharmada a szegénységi küszöb alatt él; mivel a 2012-

es humán fejlettségi mutató szerinti rangsorban Pakisztán 187 ország közül a 146. helyen 

áll, lejjebb csúszva a 2011-es 145. helyről; mivel Pakisztán gazdasági helyzetét a 

sorozatos természeti katasztrófák csak rontották, és mivel a nagyfokú bizonytalanság, az 

instabilitás és a széles körű korrupció gyengítik az ország gazdasági növekedését és 

korlátozzák a kormánynak az állam fejlesztésére irányuló képességét; 

B. mivel Pakisztán számos veszélynek van kitéve, főként áradások és földrengések 

fenyegetik; mivel az ingatag biztonsági helyzet és a pakisztáni társadalmi kihívások 

együttesen katalizátorként működnek a sebezhetőség növekedése szempontjából; mivel a 

több évet átívelő katasztrófasorozat kimerítette a már egyébként is elszegényedett 

közösségek túlélési stratégiáit és jelentősen csökkentette a jövőbeni katasztrófákkal 

szembeni ellenálló képességüket; 

C. mivel a 2012-es EU–Pakisztán ötéves együttműködési terv célja stratégiai kapcsolat 

kialakítása, valamint a békét és a fejlődést szolgáló, a közös értékekben és elvekben 

gyökerező partnerség megteremtése; 

1. emlékeztet arra, hogy a Pakisztán vidéki területein uralkodó egyenlőtlen, feudalista 

földtulajdoni rendszerrel – melyben a lakosság 2,5%-a birtokolja a földterületek 40%-át, a 

vidéki lakosság közel fele pedig semmilyen tulajdonnal nem rendelkezik – továbbra sem 

foglalkoznak; hangsúlyozza, hogy a földnélküliség, valamint az öntözővízhez és az egyéb 

termelési eszközökhöz való hozzáférés hiánya állandósítja a vidéki szegénységet és a 

társadalmi instabilitást; hangsúlyozza, hogy a biztonságos, megfizethető, tiszta és 

fenntartható energiához, a biztonságos ivóvízhez, valamint a fenntartható egészségügyi és 

oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a biztonság döntő szerepet játszik a 

pakisztániak életminőségének javítása és az ország hosszú távú fejlődése szempontjából; 

2. hangsúlyozza, hogy Pakisztán fejlődése szempontjából feltétlenül szükség van egy 

proaktív emberi jogi programra, amely többek között a vallási alapú támadások 

felszámolását, a vallási kisebbségek és a nők jogainak védelmét, a tömegtájékoztatás 

szabadságának biztosítását, a terrorizmus elleni küzdelemmel való visszaélések 

felszámolását és a halálbüntetésre vonatkozó moratórium visszaállítását célzó 

intézkedéseket is tartalmaz; 

3. aggodalmát fejezi ki az ország rendkívül alacsony adóbevételei miatt, amelyek 2011-ben 

csupán a GDP 9,1%-át tették ki – ami a világ egyik legalacsonyabb arányszámát takarja; 

úgy véli, hogy alapvető adóreformra van szükség ahhoz, hogy növelni lehessen az állami 

finanszírozást, különösen az egészségüggyel, az oktatással és a jóléttel kapcsolatos 

kiadásokat; 

4. továbbra is mély aggodalommal tölti el az oktatás minősége és ehhez kapcsolódóan 
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Pakisztán számos részében a nők riasztó helyzete; konkrét és látható intézkedéseket 

szorgalmaz a nők társadalmon belüli alapvető jogainak érvényre juttatása érdekében, 

ideértve a családon belüli erőszak elleni jogszabályok életbeléptetését, a becsületbeli 

gyilkosságokkal és a savval elkövetett támadásokkal kapcsolatos nyomozás és bűnvádi 

eljárás javítását célzó intézkedések meghozatalát, valamint a büntetlenséget megkönnyítő 

jogszabályok felülvizsgálatát; rámutat, hogy jobb hozzáférést kell biztosítani az 

oktatáshoz, valamint biztosítani kell a nők jobb munkaerő-piaci integrációját és az anyák 

egészségügyi ellátásának javítását; 

5. megállapítja, hogy az Unió jelentős adományozóként továbbra is elkötelezett amellett, 

hogy segítse Pakisztánt hosszú távú fejlesztési céljai elérésében, illetve a tartós és széles 

körű gazdasági növekedés biztosításában; emlékeztet az ötéves EU–Pakisztán 

együttműködési tervre, amely olyan prioritásokat tartalmaz, mint a jó kormányzás, a nők 

szerepének előmozdítása, az energiaügy és a fenntartható mezőgazdaság terén történő 

együttműködés, valamint az emberi jogokról folytatott párbeszéd; 

6. üdvözli, hogy megszilárdult a demokrácia, amit az mutat, hogy a 2013. májusi 

választásokat követően első alkalommal sikerült békésen átadni a hatalmat az egyik 

demokratikusan megválasztott kormánytól a másiknak, ugyanakkor aggodalmának ad 

hangot az ingatag biztonsági helyzet, az iszlám radikalizmus veszélye, valamint a 

mérsékelt muszlim és a vallási kisebbségi – úgymint az ahmadi, a síita és a keresztény – 

közösségeket célzó, sorozatos terroristatámadások miatt; 

7. felszólítja a pakisztáni kormányt, hogy tegyen eleget biztonsági kötelezettségeinek és 

feladatainak, vagyis szigorú és rendíthetetlen biztonsági intézkedések és bűnüldözés 

végrehajtása segítségével foglalkozzon fokozottan a szélsőségesség, a terrorizmus és a 

radikalizmus elleni küzdelemmel, valamint kezelje a pakisztáni fiatalok 

radikalizálódásához alighanem hozzájáruló egyenlőtlenségeket és társadalmi-gazdasági 

kérdéseket; 

8. ismételten súlyos aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az istenkáromlással kapcsolatos 

pakisztáni törvényekkel – amelyek alapján akár halálbüntetés is kiszabható, és amelyeket 

gyakran arra használnak, hogy szentesítsék a politikai és vallási kisebbségek cenzúráját, 

büntetendőnek minősítését, e kisebbségek vád alá helyezését és bizonyos esetekben 

meggyilkolását – könnyen vissza lehet élni, ami érinti Pakisztán összes polgárát, bármely 

valláshoz tartozzon is; hangsúlyozza, hogy a reform vagy az istenkáromlással kapcsolatos 

jogszabályok eltörlésének megtagadása olyan környezetet teremt, ahol a kisebbségek 

örökké sebezhetők maradnak; felszólítja a pakisztáni kormányt, hogy a jogszabályok 

felülvizsgálata vagy visszavonása felé vezető első lépésként vezessen be moratóriumot 

azok alkalmazására, valamint adott esetben folytasson nyomozást és kezdeményezzen 

bűnvádi eljárást a keresztény, az ahmadi és más kiszolgáltatott csoportok ellen irányuló, 

megfélemlítést célzó kampányok, fenyegetések és erőszakos cselekmények esetén; 

9. tudomásul veszi, hogy egy 2013. november 4-i amerikai dróntámadás végzett Hakimullah 

Mehszúddal, a pakisztáni tálibok vezetőjével, és hogy a pakisztáni parlament és az új 

kormány hivatalosan ellenezte az ilyen beavatkozásokat; hangsúlyozza, hogy az adott 

körülmények között az említett dróntámadások – amelyek során a jelentések szerint csak 

Pakisztánban civilek százai haltak meg – a nemzetközi jog megsértésének tekintendők, 

amelyeknek véget kell vetni, valamint a dróntámadások alkalmazásának kereteit 
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egyértelműbben meg kell határozni a nemzetközi jogon belül; 

10. hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen biztosítani, hogy arányosan fokozzák a 

katasztrófakockázatok csökkentését és a katasztrófafelkészültséget, és azt beépítsék a 

humanitárius segítségnyújtásba, növelve a kedvezményezettek jövőbeni katasztrófákkal 

szembeni ellenálló képességét; felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa az 

összehangolt megközelítést és válaszadást a nemzetközi és helyi szinten a meglévő 

humanitárius mechanizmusok alkalmazásával; 

11. arra ösztönzi Pakisztánt, hogy játsszon konstruktív szerepet e súlyos geopolitikai 

problémákkal szembesülő régióban; örömmel látja, hogy az elmúlt 12 hónapban javult az 

India és Pakisztán közötti kapcsolat, üdvözli továbbá az új vízummegállapodást, amely 

fontos lépést jelent a két ország közötti együttműködés erősödése felé, és a megbékélés 

érdekében mindkét felet további erőfeszítésekre szólítja fel; 

12. hangsúlyozza a Pakisztán és Afganisztán közötti stabil kapcsolatok regionális 

jelentőségét, és felszólítja Pakisztánt, hogy normalizálja Afganisztánnal fennálló 

kapcsolatait; felszólítja Pakisztánt, hogy vonja meg pártfogását az afgán táliboktól, a 

továbbiakban ne adjon menedéket és ellátást az afgán felkelőknek, valamint vezessen be 

ellenőrzést az Afganisztánnal határos régióban, mivel saját nemzeti biztonságának hosszú 

távú érdekét a legjobban egy békés, mérsékelt és virágzó Afganisztán szolgálja; 

13. megjegyzi, hogy az Unió a pakisztáni termékek legfontosabb exportpartnere (2012-ben 

22,6%); úgy véli, hogy Pakisztán uniós kereskedelmi támogatása segítené a termelési 

módok diverzifikálásának és fejlesztésének előmozdítását, beleértve a feldolgozást is, 

támogatná a regionális integrációt és a technológiaátadást, elősegítené a hazai 

termelőkapacitás kialakítását vagy fejlesztését, valamint csökkentené a jövedelmi 

egyenlőtlenségeket; 

14. felszólítja a pakisztáni hatóságokat, hogy tegyenek tényleges lépéseket a 36. sz. ILO-

egyezmény végrehajtása felé, amelyet az ország konkrétan annak érdekében ratifikált, 

hogy lehetővé tegye a szakszervezetek működését, javítsa a munkakörülményeket és a 

biztonsági előírásokat, véget vessen a gyermekmunkának, valamint küzdjön a mintegy 3 

millió hazai női munkavállaló kizsákmányolásának legsúlyosabb formái ellen. 
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