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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. märgib, et Afganistan on üks maailma suurimatest humanitaarabi saajatest ja ELi 
institutsioonid eraldasid aastatel 2002–2016 Afganistanile 3,6 miljardit eurot abiraha; 
peab kahetsusväärseks asjaolu, et vaesuses elavate afgaanide osakaal on tõusnud 2012. 
aasta 38 %-lt 55 %-ni 2017. aastal ning rõhutab, et seoses rahvusvahelise 
julgeolekuabijõudude vähendamise, sellega kaasneva rahvusvahelise abi vähenemise ja 
halveneva julgeolekuolukorraga on alates 2014. aastast selles riigis registreeritud 
majanduskasv olnud aeglane;

2. tunnistab, et viimastel aastatel Afganistani arengus toimunud tagasiminek tuleneb 
suures osas pikaajalise vägivalla ja konfliktide süvenemisest; rõhutab, et 2018. aastast 
on saamas tsiviilisikutest ohvrite arvu poolest kõige rängem aasta, ning mõistab hukka 
2018. aasta oktoobri parlamendivalimistele eelnenud rünnakute ja tapmiste laine, milles 
hukkus palju tsiviilisikuid ja kümme valimiste kandidaati; toonitab, et riigisisene ränne, 
ümbritsevatest piirkondadest ja ELi liikmesriikidest tagasipöörduvad inimesed –
sealhulgas 500 000 dokumentideta afgaani, kes on aasta algusest saadik naasnud 
repressioonide tõttu Iraanis – ning ilmastikutingimused, nagu põud, on toonud kaasa 
humanitaarolukorra halvenemise; märgib murelikult, et riigis halveneva julgeoleku- ja 
humanitaarolukorra tõttu on raske ellu viia ELi arenguabist rahastatavat 
taasintegreerimist;

3. rõhutab, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) sõnul vajab 
Afganistanis humanitaarabi 5,5 miljonit inimest, sealhulgas konflikti või põua tõttu 
riigisiseselt ümber asustatud isikud, ning rõhutab, et riigi põhja- ja lääneosas on olnud 
põua tõttu sunnitud kodudest lahkuma üle 250 000 elaniku; märgib, et humanitaarabi 
kava on ainult 33,5 % ulatuses rahastatud ning nõuab tungivalt, et EL ja selle 
liikmesriigid suurendaksid kõiki oma jõupingutusi peamiste humanitaarprobleemide 
lahendamiseks ja põhivajaduste rahuldamiseks ning pööraksid erilist tähelepanu 
kaitsetutele rühmadele, sealhulgas neile, kes asuvad raskesti ligipääsetavatel aladel;

4. rõhutab vajadust igakülgselt tegeleda humanitaar-, arengu- ja turvalisusküsimustega, 
sealhulgas pikemaajalise süsteemse tegevuse kaudu, ning paremini realiseerida 
nendevahelisi seoseid; rõhutab, et rahu saavutamine, vaesuse kaotamine ning Talibani 
vastase võitluse toetamine, riigi ja selle ametiasutuste toimimise normaliseerimine ning 
põhiliste sotsiaalteenuste, nagu tervishoiu ja hariduse laiendamine on Afganistani 
sotsiaalseks ja majanduslikuks arenguks möödapääsmatud eeldused;

5. väljendab heameelt selle üle, et Afganistani valitsus võttis 2016. aastal vastu 
Afganistani rahu ja arengu riikliku raamistiku (ANPDF) ning uuendatud ja 
ajakohastatud vastastikuse vastutuse raamistiku (SMAF) iseseisvaks toimetulekuks; 
kutsub Euroopa Liitu ja selle liikmesriike üles jätkama partnerlus- ja 
arengukoostöölepingu kaudu Afganistani arenguprioriteetide toetamist, mis on 
kooskõlas arengu tõhususe põhimõtetega;

6. tuletab meelde ELi võetud kohustust järgida ÜRO kestliku arengu eesmärke, eriti seoses 
vaesuse kaotamisega, keskendudes oma jõupingutustes valdkondadele, milles ta saab 
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anda suurima lisaväärtuse, ning järgides seejuures täielikult abi tõhususe ja 
tulemuslikkuse ning poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtteid; rõhutab vajadust 
jätkata Afganistani vajaduspõhise arenguabi rahastamist ning keskenduda vaesuse ja 
eriti nälja kaotamisele, kõrvaldades probleeme nagu laialdane toiduga kindlustamatus ja 
krooniline alatoitumus ning majandades veevarusid; rõhutab vajadust jätkuvalt 
pühenduda valitsuse toetamisele, eesmärgiga suurendada kõigi juurdepääsu 
põhiteenustele nagu haridus ja tervishoid, keskendudes tervishoiu tagamisele 
kaitsetutele rühmadele, sealhulgas naistele, tüdrukutele ja lastele, ning tegeledes puuete 
ja vaimse tervishoiuga; rõhutab, kui oluline on tagada, et kodanikuühiskonna 
organisatsioonid saaksid täita oma tähtsat rolli sotsiaalse kontrolli tagamisel, mis on 
vajalik avalike teenuste hea pakkumise kontrollimiseks;

7. väljendab heameelt, et ELi ja Afganistani partnerlust ja arengut käsitlevas 
koostöölepingus viidatakse kestliku ja keskkonnasõbraliku põllumajanduse 
arendamisele, kuna hetkel toimub põhiline tööhõive loomine maapiirkondade 
majanduse ja põllumajanduse valdkonnas; kutsub ELi üles selles valdkonnas veelgi 
rohkem sekkuma, et parandada toiduga kindlustatust ja elanike varustamist 
toiduainetega, maapiirkondade elatusallikaid ja tööhõivet, sealhulgas loodusvarade 
kestlikku majandamist; rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata sellele, kuidas 
looduslikud ohud ja kliimamuutus mõjutavad väiketalupidajaid;

8. väljendab heameelt, et koostöölepingus on antud väga oluline roll soolisele 
võrdõiguslikkusele ja sellega seotud meetmetele ning keskendutakse 
kodanikuühiskonna arendamisele; nõuab, et EL oma arengualaste pingutuste kaudu 
edendaks rohkem võrdsust naiste ja meeste vahel ning suurendaks naiste mõjuvõimu, 
pidades silmas, et muutmaks ühiskonna suhtumist naiste sotsiaal-majanduslikku rolli, 
tuleb võtta vastavaid meetmeid teadlikkuse parandamiseks ja hariduses ning reformida 
reguleerivat raamistikku; 

9. tunnustab Afganistani riiklikku tagasipöördumise haldamise strateegiat, aga juhib 
tähelepanu pideva järelevalve vajadusele selleks, et rakendada kaitsemeetmeid 
Afganistani kodanike taasintegreerimisel, eriti laste puhul, kellele tuleb tagada 
juurdepääs alg- ja keskharidusele; peab kahetsusväärseks, et kuigi koostöölepingu 
artikli 28 lõikes 4 on sätestatud, et osalised peaksid sõlmima tagasivõtulepingu, ei ole 
sõlmitud ametlikku lepingut, vaid ainult mitteametlik „Afganistani ja ELi ühised 
edasised sammud seoses migratsiooniküsimustega“; peab oluliseks, et kõik tagasivõttu 
puudutavad kokkulepped oleksid ametlikud, et tagada demokraatlik aruandekohustus; 
peab kahetsusväärseks demokraatliku ja parlamentaarse kontrolli puudumist 
eelmainitud lepingu sõlmimisel ning rõhutab, kui oluline on jätkata dialoogi kõigi 
asjaosalistega, et leida kestlik lahendus Afganistani pagulaste probleemi piirkondlikule 
mõõtmele; 

10. rõhutab, et ELi arenguabi Afganistanile ei tohiks keskenduda üksnes rändele ja 
piirihalduse valdkonna eesmärkidele, ning on seisukohal, et arenguabi peaks tõhusalt 
tegelema rände algpõhjustega; 

11. tunnustab 2016. aastal allkirjastatud ELi–Afganistani riigi ülesehitamise lepingut 
(eelarvetoetus), kuna see võib tugevdada valitsusasutusi ja nende arengupoliitika 
omalust; märgib, et ELi–Afganistani riigi ülesehitamise leping tugineb positiivsel 



AD\1169599ET.docx 5/7 PE623.970v02-00

ET

hinnangul Afganistani edusammudele reformivaldkondade võtmeküsimustes; rõhutab, 
et vahendeid tuleb kasutada tulemuslikult ja kuritarvitamise vältimiseks tuleb nende 
kasutamist süsteemselt jälgida; kutsub komisjoni üles Euroopa Parlamenti regulaarselt 
teavitama riigi ülesehitamise lepingu rakendamisest ning rõhutab, et saadud teavet 
tuleks kasutada eelarvetoetuse jätkamise kavandamisel ajavahemikuks 2018–2021.
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