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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. приветства ангажимента на ЕС за предоставяне на по-дългосрочна подкрепа за 

страната и факта, че той е определил Ирак като пилотна държава, в която да се 

отговори и приведе в действие по-добре връзката между хуманитарните действия 

и развитието, така че да се насърчи преходът от хуманитарна помощ към по-

дългосрочно възстановяване и стабилизация; припомня, че иракската криза е 

класифицирана като 3-та степен от ООН и че 11 милиона души понастоящем се 

нуждаят от помощ; ето защо настоятелно призовава ЕС и неговите държави 

членки да засилят преди всичко своите усилия за неотложното справяне с 

ключовите предизвикателства в хуманитарната област и човешките потребности, 

по-специално по отношение на над 3-те милиона вътрешно разселени лица; 

2. настоятелно призовава ЕС да запази поетите от него ангажименти за оказване на 

спешна помощ в страната, като се има предвид, че в нея има над 3 милиона 

вътрешно разселени лица, от които повече от 1,6 милиона живеят в ужасяващи 

хигиенни и санитарни условия; подчертава също така, че около половината от 

вътрешно разселените лица са деца и че 600 000 от тях не са получили някаква 

форма на образование; 

3. подчертава, че бедността е широко разпространена в страната, и че макар Ирак да 

е страна с по-висок среден доход, годините на насилие, конфликти и 

сектантството значително подкопаха напредъка в развитието; призовава ЕС да 

съсредоточи своята помощ за развитие , посредством целеви проекти, върху най-

уязвимите групи и най-нуждаещите се, и по-специално жените и децата, младите 

хора, вътрешно разселените лица и бежанците; 

4. подчертава, че принципите на правовата държава, правата на човека и достъпа до 

правосъдие продължават да бъдат важни предизвикателства и че Ирак е една от 

държавите в дъното на класацията по индекса на прозрачност; настоява ЕС да 

даде приоритет на осъществяването на политически и икономически реформи с 

цел изграждане на институционален капацитет и укрепване на демокрацията; 

5. настоява, че устойчивият и приобщаващ растеж следва да получат подкрепа в 

съответствие иракските национални приоритети за развитие; 

6. отбелязва, че социалните и политическите процеси и динамиката в Ирак са силно 

доминирани от мъжете и са засегнати от прекомерното влияние на религиозните 

лидери; изразява съжаление, че това често води до изключване на жените и 

групите със светски характер от социалните взаимодействия; 

7. счита, че по време на прехода от спешна помощ към развитие, приоритетните 

области за помощта за развитие са възприемането на дългосрочен подход, 

стабилизацията, провеждането на реформи и подобрения в областта на доброто 

управление и отчетността, образованието и развитието на умения, достъпа до 

възможности за препитание и предоставянето на здравни и основни социални 

услуги; подчертава също така значението на реформите за подобряване на 
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баланса между половете и представителството на жените в политическия живот 

на страната; очаква с нетърпение да получи конкретни предложения за 

предвидени действия, които отговарят на тези потребности, и настоятелно 

призовава Комисията да предостави доказателства за резултатите и 

въздействията, постигнати в рамките на многогодишната индикативна програма 

за периода 2014—2017 г.; 

8. подчертава необходимостта Ирак да получи подкрепа в прехода към устойчива 

диверсификация на икономиката с цел намаляване на зависимостта от износа на 

суровини като суров нефт, които съставляваха 46,8% от износа на страната през 

2016 г.; 

9. подчертава, че влошаването на състоянието на околната среда и 

инфраструктурата, последователните периоди на суша и опустиняването оказаха 

сериозно въздействие върху населението на селските райони и увеличиха 

продоволствена несигурност и недостига на вода, особено за разселените лица; 

призовава ЕС да работи в тясно сътрудничество с иракските органи за постигане 

на по-ефикасно и справедливо използване и управление на природните ресурси; 

10. изразява загриженост относно високия процент на незавършване на учениците от 

двата пола от иракските училища (както сочат организации на гражданското 

общество, според които 60% от децата, записани в началното училище през 

2015 г., междувременно са напуснали курса на обучение); подчертава, че високите 

равнища на грамотност са от ключово значение за изграждането на положителен 

мир в засегнатите от конфликта области; 

11. призовава ЕС да предостави образователни програми по въпросите на мира и 

предотвратяването на насилническия екстремизъм, както и кампании за 

разоръжаване с цел да се сложи край на разпространението на лекото стрелково и 

малокалибрено оръжие в Ирак; 

12. подчертава значението на повишаването на индивидуалната осведоменост по 

въпросите на правата на човека, с цел да се насърчи хармонията между 

общностите и разубедят милициите от наемането на млади хора, които са 

изложени на риск от насилие или екстремизъм; 

13. подчертава необходимостта от обширен експертен опит по въпроси, свързани с 

медиите и свободата на изразяване на мнение, в контекста на обучението на 

местни представители на медиите по журналистика в условия на мир; 

14. настоява, че предоставянето на хуманитарна помощ и помощ за развитие трябва 

да се основава на потребностите и да бъде безпристрастно, за да подкрепи 

ефективно процеса на стабилизиране и възстановяване, включително безопасното 

завръщане на религиозни малцинства и етнически групи по техните домове; 

подчертава, че външните участници, включително ЕС, трябва активно да работят 

за намаляване на риска помощта да бъде инструментализирана от национални 

политически участници или предоставя по начин, който дискриминира или 

привилегирова конкретни групи; 

15. призовава Съюза да гарантира, че средствата на ЕС се инвестират в проекти, 
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които помагат на иракското население, и че се осигурява адекватна подкрепа на 

общините при предоставянето на основни услуги и изграждането на местно 

управление, така че да се гарантира основен жизнен стандарт за населението; 

освен това призовава ЕС да осигури координация между централните органи и 

местните общини с цел да се установят приоритетите за инвестиране и за 

засилване на подкрепата за гражданското общество, особено на защитниците на 

правата на човека; призовава в частност да се даде приоритет на финансирането 

на проекти, които подкрепят участници, насърчаващи отчетността и 

демократичната промяна, и които стимулират местния интегриран диалог и 

механизми за разрешаване на конфликти, включващи по-специално младите хора; 

16. изразява дълбока загриженост от факта, че корупцията в Ирак е широко 

разпространена и се осъществява на много равнища, и че изглежда не съществува 

ясна стратегия за нейното преодоляване; 

17. подчертава, че съществува усещане за липса на справедливост и наличие на 

двойни стандарти в съдебната система на Ирак; отбелязва, че иракските съдебни 

институции не изглежда да предприемат необходимите действия за преследването 

на нарушителите на права на човека и други престъпници; 

18. отбелязва, че реформата в сектора на сигурността в Ирак е важно 

предизвикателство, което следва да бъде подкрепено от ООН и ЕС; подчертава 

необходимостта да се работи за демобилизиране на милициите и реинтегриране 

на бойците, като част от реформата в сектора на сигурността; 

19. призовава ЕС да засили предоставянето на техническа помощ на иракските власти 

за доброто управление на природните ресурси, подобряване на събирането на 

данъците и намаляване на незаконните финансови потоци, с цел да се гарантира, 

че Ирак ще бъде в състояние да финансира развитието на своя национален пазар в 

средносрочен план и да намали неравенството сред населението и регионите си; 

подчертава необходимостта активно да се предоставят консултации на частния 

сектор и инвеститорите с оглед на подобряването на чувствителността към 

конфликтите и техния принос за изграждането на мира и устойчивото развитие; 

20. призовава ЕС да инвестира във възстановяването и развитието на местната 

икономика, по-специално чрез засилване на своята подкрепа за 

предприемачеството, МСП и професионалното обучение, насърчаване на 

инвестициите в приоритетни области като енергетиката и селското стопанство и 

стимулиране на публично-частните партньорства; счита, че създаването на 

благоприятна среда със стимули за развитието на частния сектор не само ще даде 

възможност за справяне с младежката безработица в страната, но също така ще 

спомогне за създаването на възможности за завръщането след конфликта на 

разселените лица и бежанците; 

21. припомня, че жените и момичетата са непропорционално засегнати от 

конфликтите и екстремизма и че те са по-уязвими от насилие и злоупотреби, 

включително сексуално насилие, изтезания, трафик на хора, робство и детски 

бракове; подчертава необходимостта да се обърне внимание на специфичните 

хуманитарни и свързани с развитието потребности на жените и момичетата, 

особено в разселените общности; призовава ЕС да продължава да насърчава 
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равенството между жените и мъжете и овластяването на жените чрез усилията си 

за развитие и да подчертае ролята на жените във възстановяването и изграждането 

на мира в страната; 

22. призовава ЕС да засили ангажираността с представителите на иракското 

гражданско общество; подчертава, че е необходим съобразен с половете подход 

към процеса на стабилизиране и възстановяване, за да се включат жените 

ефективно в него; 

23. подчертава, че борбата срещу тероризма не трябва да се ограничава до 

репресивни действия, а да бъде в съответствие със спазването на правата на 

човека и международното право, така че да се избегне по-нататъшна или 

подновена радикализация; призовава участниците в сферата на политиката, 

развитието, сигурността и други социални въпроси за извършването на 

задълбочен анализ и справяне с първопричините за радикализацията, 

насилствения екстремизъм и вербуването на терористи по последователен начин; 

24. насърчава участието на организациите на гражданското общество (ОГО) в 

процесите на разоръжаване, демобилизация и реинтеграция в Ирак; 

25. призовава ЕС да изпълнява програми, предоставящи възможност на хората да 

участват в местните процеси на вземане на решения, както и да се засили 

прозрачността и отчетността на институциите; 

26. подчертава необходимостта от инвестиции в селското стопанство в Ирак с оглед 

на неговия голям потенциал за заетост и значението на повторното заселване на 

селските райони, където се отбелязва постоянен спад на населението в резултат на 

конфликтите. 
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