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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. отбелязва, че Афганистан е сред държавите, които получават най-много помощ за 
развитие, и че между 2002 и 2016 г. институциите на ЕС отпуснаха помощ за 
страната в размер на 3,6 милиарда евро; изразява съжаление във връзка с факта, че 
делът на афганистанците, живеещи под прага на бедността, се е увеличил от 38% 
(2012 г.) на 55% (2017 г.), и подчертава факта, че страната отбелязва бавен растеж 
от 2014 г. на фона на постепенното оттегляне на международните сили за 
сигурност, съпътстващото намаляване на предоставянето на международни 
безвъзмездни средства и влошаващото се положение по отношение на 
сигурността;

2. отчита, че това неотдавнашно забавяне на напредъка в развитието се дължи до 
голяма степен на засилването на насилието и конфликта, които датират отдавна; 
подчертава, че 2018 г. е на път да се превърне в най-смъртоносната година за 
гражданското население, за която има сведения, и изразява съжаление във връзка 
с поредицата от нападения и убийства в навечерието на парламентарните избори 
през октомври 2018 г., които отнеха живота на много граждани и на десет от 
лицата, кандидатирали се на изборите; подчертава факта, че вътрешното 
разселване, пристигането на лица, завърнали се от съседните страни в региона –
включително 500 000 афганистански граждани без документи, завърнали се от 
началото на годината насам вследствие на репресиите в Иран – и от държавите –
членки на ЕС, както и климатичните фактори, например продължаващата суша, са 
довели до влошаване на хуманитарната ситуация; отбелязва със загриженост, че 
настоящата хуманитарна ситуация и положението със сигурността в страната 
затрудняват осъществяването на дейностите за повторна интеграция, 
финансирани чрез помощта на ЕС за развитие;

3. подчертава факта, че според Службата на ООН за координация по хуманитарни 
въпроси 5,5 милиона души в Афганистан, включително лица, вътрешно разселени 
вследствие на конфликта или сушата, се нуждаят от хуманитарна помощ, и 
подчертава, че сушата е довела до принудителното разселване на над 250 000 
души в северната и западната част на страната; отбелязва, че са осигурени само 
33,5% от финансирането за Плана за хуманитарна реакция, и съответно 
настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да положат всички усилия, 
за да се справят с ключови хуманитарни предизвикателства и с нуждите на хората 
и да обърнат особено внимание на уязвимите хора, включително на населението в 
труднодостъпните райони;

4. подчертава необходимостта от цялостен подход към предизвикателствата в 
хуманитарната сфера и в областта на развитието и сигурността, включително чрез 
системни действия в по-дългосрочен план, и от предприемане на по-успешни 
мерки, основаващи се на взаимодействието между тях; настоява, че 
омиротворяването на страната, изкореняването на бедността и подпомагането на 
борбата срещу талибаните, нормализирането на функционирането на държавата и 
нейните институции и разширяването на обхвата на основните социални услуги 
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като здравеопазването и образованието са задължителни предпоставки за 
социалното и икономическото развитие на Афганистан;

5. посреща със задоволство Националната рамка на Афганистан за мир и развитие от 
2016 г. и Рамката за самостоятелност чрез взаимна отчетност, приети от 
афганистанското правителство; призовава ЕС и неговите държави членки да 
продължат да подкрепят посредством Споразумението за сътрудничество за 
партньорство и развитие приоритетите на афганистанските органи в областта на 
развитието в съответствие с принципите на ефективност на сътрудничеството за 
развитие;

6. припомня, че ЕС пое ангажимент да постигне целите за устойчиво развитие, и по-
специално да изкорени бедността, като съсредоточи усилията си в области, в 
които добавя най-голяма стойност, и като зачита принципите на ефективност и 
ефикасност на помощта и на съгласуваност на политиките за развитие; 
подчертава, че е необходимо да се продължи финансирането на помощта за 
развитие за Афганистан, основаваща се на потребностите, както и усилията да се 
насочат към премахването на бедността и в частност на глада, като се обърне 
внимание на слабости като широко разпространената продоволствена 
несигурност, хроничното недохранване и управлението на водите; подчертава 
необходимостта да се запази ангажиментът за оказване на подкрепа на 
правителството с цел увеличаване на достъпа на всички до основните услуги като 
образованието и здравеопазването, с акцент върху осигуряването на медицински 
грижи за уязвимите лица, включително жените, момичетата и децата, както и 
върху здравните грижи за хората с увреждания и психични проблеми; подчертава, 
че е важно да се гарантира, че организациите на гражданското общество могат да 
играят съществена роля в упражняването на социален контрол, който е 
необходим, за да се следи за доброто предоставяне на обществените услуги;

7. посреща със задоволство факта, че в Споразумението за сътрудничество за 
партньорство и развитие се упоменава развитието на устойчиво и 
екологосъобразно селско стопанство, като се има предвид, че икономиката на 
селските райони и селското стопанство понастоящем са основният източник на 
заетост; призовава ЕС да провежда по-мащабни действия в тази област с цел 
подобряване на продоволствената и хранителната сигурност, поминъка в селските 
райони и заетостта, включително устойчивото управление на природните ресурси; 
подчертава, че следва да се обърне специално внимание на въздействието на 
природните бедствия и изменението на климата върху дребните земеделски 
стопани;

8. посреща със задоволство челното място, което равенството между половете и 
свързаните с него политики заемат в споразумението, както и силния акцент в 
документа върху развитието на гражданското общество; призовава ЕС да 
насърчава допълнително равенството между жените и мъжете и овластяването на 
жените в рамките на усилията си в областта на развитието, като се има предвид, 
че промяната в обществените нагласи по отношение на социално-икономическата 
роля на жените изисква да се предприемат съответни мерки за повишаване на 
осведомеността, образование и реформа на регулаторната рамка; 
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9. приветства националната стратегия на Афганистан за управление на връщащите 
се лица, но изтъква необходимостта от непрекъснат мониторинг за целите на 
прилагането на гаранции относно повторната интеграция на афганистанските 
граждани, особено на децата, на които трябва да се гарантира достъп до основно и 
средно образование; изразява съжаление във връзка с факта, че въпреки член 28, 
параграф 4 от Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие, 
който гласи, че страните следва да сключат споразумение за обратно приемане, не 
е постигнато официално споразумение, а само неформално споразумение, 
озаглавено „Съвместен път напред“; счита, че е важно всички споразумения 
относно обратното приемане да имат официален характер, за да се гарантира 
демократичната отчетност; изразява съжаление относно липсата на 
парламентарен и демократичен контрол по отношение на сключването на 
споразумението „Съвместен път напред“ и подчертава, че е важно постоянно да се 
провежда диалог със съответните участници, с цел да се намери устойчиво 
решение относно регионалното измерение на въпроса за афганистанските 
бежанци; 

10. подчертава, че помощта за развитие, която ЕС предоставя на Афганистан, не 
следва да се разглежда единствено през призмата на миграцията и целите на 
управлението на границите, и счита, че помощта за развитие следва да се насочи 
към ефективното отстраняване на първопричините за миграцията; 

11. приветства Договора за държавно изграждане между ЕС и Афганистан (бюджетна 
подкрепа), подписан през 2016 г., тъй като той може да укрепи държавните 
институции и тяхната ангажираност по отношение на политиките за развитие; 
отбелязва, че този договор се основава на като цяло положителната оценка на 
напредъка, постигнат от Афганистан в ключови области на реформите; 
подчертава, че ресурсите трябва да бъдат използвани ефективно и да бъдат 
систематично контролирани, за да се предотвратят злоупотребите; призовава 
Комисията да държи Парламента в течение относно прилагането на Договора за 
държавно изграждане и подчертава, че тези констатации следва да се използват за 
подготовката на продължаването на бюджетната подкрепа през периода 2018 –
2021 г.
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