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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, 
ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka Afganistāna ir viena no lielākajām attīstības palīdzības saņēmējām pasaulē, 
un ES iestādes 2002.–2016. gadā piešķīra šai valstij atbalstu 3,6 miljardu EUR apmērā; 
pauž nožēlu par to, ka nabadzībā dzīvojošo afgāņu īpatsvars ir palielinājies no 38 % 
(2012) līdz 55 % (2017), un uzsver, ka kopš 2014. gada valstī ir vērojama lēna 
izaugsme, pakāpeniski samazinot starptautisko drošības spēku klātbūtni, kopā ar 
starptautisko dotāciju samazināšanos un drošības situācijas pasliktināšanos;

2. atzīst, ka attīstības regresijas iemesls lielā mērā ir ilgstošas vardarbības un konfliktu 
saasināšanās; uzsver, ka 2018. gads varētu kļūt par gadu, kurā aizgājis bojā rekordliels 
civiliedzīvotāju skaits, un pauž nožēlu par uzbrukumu un slepkavību virkni, kas notika 
pirms 2018. gada oktobra parlamentārajām vēlēšanām un kura rezultātā zaudēja dzīvību 
daudzi civiliedzīvotāji un desmit vēlēšanu kandidāti; uzsver, ka cilvēku iekšēja 
pārvietošana, personu atgriešanās no apkārtējā reģiona, — tostarp 500 000 nereģistrētu 
afgāņu atgriešanās kopš gada sākuma pēc tam, kad notika vēršanās pret Irānu, — un no 
ES dalībvalstīm, kā arī ar klimata faktori, piemēram, ilgstošais sausums, visi ir panākuši 
humanitārās situācijas pasliktināšanos; ar bažām norāda, ka valsts pašreizējās humānās 
un drošības situācijas dēļ ir grūti īstenot reintegrācijas pasākumus, ko finansē no ES 
attīstības palīdzības;

3. uzsver, ka saskaņā ar ANO Humānās palīdzības koordinācijas biroja (OCHA) datiem 
5,5 miljoniem cilvēku Afganistānā ir vajadzīga humānā palīdzība, tostarp valsts 
iekšienē pārvietotiem cilvēkiem pēc konflikta vai sausuma, un uzsver, ka sausums ir 
novedis pie vairāk nekā 250 000 cilvēku piespiedu pārvietošanas valsts ziemeļos un 
rietumos; norāda, ka humānās palīdzības plāns ir finansēts tikai par 33,5 %, un tāpēc 
mudina ES un tās dalībvalstis pastiprināt visus savus centienus, lai risinātu galvenās 
humanitārās problēmas un cilvēku vajadzības, un pievērstu īpašu uzmanību 
neaizsargātiem cilvēkiem, tostarp tiem, kas atrodas grūti sasniedzamās vietās;

4. uzsver nepieciešamību visaptveroši risināt humanitārās, attīstības un drošības 
problēmas, tostarp ar ilgāka termiņa sistēmiskiem pasākumiem, kā arī labāk izmantot 
saiknes starp tiem; uzskata, ka valsts miera veidošana, nabadzības izskaušana un 
atbalsts cīņai pret Taliban, valsts un tās iestāžu darbības normalizēšana un tādu sociālo 
pamatpakalpojumu kā veselības aprūpe un izglītība paplašināšana ir neaizstājami 
priekšnoteikumi Afganistānas sociālajai un ekonomiskajai attīstībai;

5. atzinīgi vērtē 2016. gada Afganistānas Valsts miera un attīstības satvaru (ANPDF) un 
programmu „Pašpaļāvība, izmantojot savstarpējās atbildības satvaru“ (SMAF), ko 
pieņēmusi Afganistānas valdība; aicina ES un tās dalībvalstis turpināt atbalstīt, 
izmantojot Partnerības un attīstības sadarbības nolīgumu (CAPD), Afganistānas 
īstenotās attīstības prioritātes saskaņā ar attīstības efektivitātes principiem;

6. atgādina par ES apņemšanos sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus un jo īpaši izskaust 
nabadzību, koncentrējot savus centienus jomās, kurās tie rada vislielāko pievienoto 
vērtību, un ievērojot atbalsta efektivitātes un lietderības principus un politikas 
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saskaņotību attīstībai; uzsver, ka ir jāturpina finansēt uz vajadzībām balstītu attīstības
palīdzību Afganistānai un jo īpaši jākoncentrējas uz nabadzības un bada izskaušanu, 
pievēršoties tādiem neaizsargātības faktoriem kā plaši izplatīta uzturnedrošība un 
hroniska uztura nepietiekamība, kā arī ūdens resursu apsaimniekošana; uzsver, ka ir 
jāturpina atbalstīt valdību, lai palielinātu piekļuvi pamatpakalpojumiem, piemēram, 
izglītībai un veselības aprūpei, galveno uzmanību pievēršot tam, lai nodrošinātu 
veselības aprūpi neaizsargātiem cilvēkiem, tostarp sievietēm, meitenēm un bērniem, kā 
arī risinātu invaliditātes un garīgās veselības aprūpes problēmas; uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai pilsoniskās sabiedrības organizācijas (PSO) varētu būtiski piedalīties 
sociālās kontroles veikšanā, kas vajadzīga, lai pārbaudītu sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanu;

7. atzinīgi vērtē Partnerības un attīstības sadarbības nolīgumā iekļauto atsauci uz 
ilgtspējīgas un videi nekaitīgas lauksaimniecības attīstību, jo lauku ekonomika un 
lauksaimniecība pašlaik ir galvenais darbvietu radīšanas avots; aicina ES paplašināt
pasākumu īstenošanu šajā jomā, lai uzlabotu pārtikas un uztura nodrošinājumu, iztikas 
līdzekļus lauku apvidos un nodarbinātību, tostarp dabas resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu; uzsver, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš dabas radīta apdraudējuma 
un klimata pārmaiņu ietekmei uz  ražotājiem, kuri nodarbojas ar naturālo 
lauksaimniecību;

8. atzinīgi vērtē ļoti ievērojamo vietu, kas nolīgumā piešķirta dzimumu līdztiesībai un ar to 
saistītajām politikas jomām, un lielo uzsvaru uz pilsoniskās sabiedrības attīstību; aicina 
ES vēl vairāk veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanu sievietēm ar attīstības centieniem, ņemot vērā, ka sabiedrības attieksmes 
maiņa pret sieviešu sociālekonomisko lomu prasa veikt atbilstošus pasākumus izpratnes 
veicināšanas, izglītības un tiesiskā regulējuma reformēšanas jomā; 

9. atzinīgi vērtē Afganistānas valsts atgriešanās pārvaldības stratēģiju, taču norāda, ka ir 
vajadzīga nepārtraukta uzraudzība, lai īstenotu drošības pasākumus Afganistānas 
iedzīvotāju, jo īpaši bērnu, reintegrācijai, jo viņiem ir jānodrošina piekļuve 
pamatizglītībai un vidējai izglītībai; pauž nožēlu, ka, neraugoties uz Partnerības un 
attīstības sadarbības nolīguma 28. panta 4. punktu, kurā noteikts, ka pusēm jānoslēdz 
atpakaļuzņemšanas nolīgums, nav panākta oficiāla, bet gan tikai neoficiāla vienošanās, 
proti, par kopēju turpmāko virzību; uzskata, ka ir svarīgi oficiāli apstiprināt visus 
atpakaļuzņemšanas nolīgumus, lai nodrošinātu demokrātisku pārskatatbildību; pauž 
nožēlu par to, ka netiek veikta parlamentāra pārraudzība un demokrātiska kontrole 
attiecībā uz kopējas turpmākās virzības pabeigšanu, un uzsver, ka ir svarīgi turpināt 
dialogu ar attiecīgajiem dalībniekiem, lai rastu ilgtspējīgu risinājumu par afgāņu bēgļu 
jautājuma reģionālo dimensiju; 

10. uzsver, ka ES attīstības palīdzību Afganistānai nevajadzētu apsvērt tikai kā migrācijas 
un robežu pārvaldības mērķu jautājumu, un uzskata, ka attīstības palīdzībai būtu efektīvi 
jāpievēršas migrācijas pamatcēloņiem; 

11. atzinīgi vērtē ES un Afganistānas Valsts veidošanas līgumu (budžeta atbalsts), kas 
parakstīts 2016. gadā, jo tas var stiprināt valdības iestādes un to līdzatbildību par 
attīstības politiku; norāda, ka ES un Afganistānas Valsts veidošanas līgums balstīts uz tā 
progresa pozitīvu novērtējumu, ko Afganistāna ir veikusi galvenajās reformu jomās; 
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uzsver, ka resursi jāizmanto efektīvi un sistemātiski jāuzrauga, lai novērstu to nepareizu 
izmantošanu; aicina Komisiju regulāri informēt Parlamentu par ES un Afganistānas 
Valsts veidošanas līguma īstenošanu un uzsver, ka šādi konstatējumi būtu jāizmanto, lai 
sagatavotu budžeta atbalsta pasākuma turpināšanu laikposmam no 2018. līdz 2021. 
gadam.
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