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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν
(2021/2712(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Αφγανιστάν,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Joint Way Forward on migration issues» (Κοινή 
πορεία σε ζητήματα μετανάστευσης) που υπέγραψαν η ΕΕ και το Αφγανιστάν στις 2 
Οκτωβρίου 2016,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Ισλαμικής 
Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου, που υπογράφηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2017,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου σχετικά με τις 
ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στο Αφγανιστάν, της 9ης Δεκεμβρίου 2020,

– έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που έκανε στις 14 Απριλίου 2021 ο Πρόεδρος Biden 
σχετικά με τη μελλοντική πορεία στο Αφγανιστάν,

– έχοντας υπόψη το «πλαίσιο αυτάρκειας μέσω της αμοιβαίας λογοδοσίας», που 
συμφωνήθηκε στη Διάσκεψη των Βρυξελλών για το Αφγανιστάν στις 4 και 5 
Οκτωβρίου 2016,

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή Υπουργική Διάσκεψη Χορηγών του 2020 (Διάσκεψη για το 
Αφγανιστάν) που πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2020,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου 
Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
(ΑΠ/ΥΕ) και του υπουργού εξωτερικών της Ινδίας, της 4ης Μαΐου 2021, σχετικά με το 
Αφγανιστάν,

– έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν των ειδικών απεσταλμένων και ειδικών εντεταλμένων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του ΝΑΤΟ, της 
Νορβηγίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, της 7ης Μαΐου 
2021, σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στο Αφγανιστάν,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη για το όπιο του Αφγανιστάν το 2020, που δημοσιεύθηκε τον 
Απρίλιο του 2021 από κοινού από την Εθνική Αρχή Στατιστικής και Ενημέρωσης του 
Αφγανιστάν και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών 
και την Πρόληψη του Εγκλήματος,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, και 
για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το 
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Αφγανιστάν,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ 
σχετικά με το Αφγανιστάν,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της 
10ης Δεκεμβρίου 1948,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του 
Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2020, οι ΗΠΑ και οι Ταλιμπάν 
υπέγραψαν συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο για τις πρώτες άμεσες συνομιλίες μεταξύ 
των Ταλιμπάν και εκπροσώπων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν από το 
2001·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Απριλίου 2021, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Anthony Blinken ανακοίνωσε τη μονομερή απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ 
έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ 
ακολουθούν την αρχή της συντονισμένης δράσης («in together, out together») και θα 
αποσυρθούν ταυτόχρονα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αφγανικές ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της αφγανικής 
κυβέρνησης και των Ταλιμπάν ξεκίνησαν το 2020 στη Ντόχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν τηρήθηκε και ότι επί του παρόντος οι 
ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τους Ταλιμπάν να περιμένουν την 
απόσυρση των συμμαχικών στρατευμάτων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2001, η ΕΕ είχε ενεργό παρουσία στο Αφγανιστάν για 
τη στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και τον συντονισμό της διεθνούς 
βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, εταίροι του ΝΑΤΟ και 
συμμαχικές χώρες έχουν συμβάλει με στρατιωτικούς και πολιτικούς πόρους στη 
σταθεροποίηση και την ανάπτυξη του Αφγανιστάν, θρηνώντας πολλά θύματα και 
απώλειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σταθερό και ανεξάρτητο Αφγανιστάν, που 
μπορεί να είναι αυτάρκες και να αρνείται το ασφαλές καταφύγιο σε τρομοκρατικές 
ομάδες, εξακολουθεί να εξυπηρετεί τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της ΕΕ, του 
ΝΑΤΟ και των κρατών μελών τους·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει τεράστια σημασία να διατηρηθεί η πρόοδος των 
τελευταίων δύο δεκαετιών στο Αφγανιστάν, ειδικά όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπροσώπηση των γυναικών και των δικαιωμάτων τους στις 
ειρηνευτικές συνομιλίες στο Αφγανιστάν δεν είναι αναλογική και ότι απαιτείται από τα 



RC\1233808EL.docx 5/12 PE694.434v01-00 }
PE694.435v01-00 }
PE694.436v01-00 }
PE694.437v01-00 }
PE694.439v01-00 } RC1

EL

διαπραγματευόμενα μέρη να επιδείξουν μεγαλύτερη δέσμευση εν προκειμένω·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, τα παιδιά και οι εθνοτικές μειονότητες θα πληγούν 
περισσότερο από την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Αφγανιστάν και από 
τις απόπειρες για στρατιωτική επίλυση της σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες στο Αφγανιστάν έχουν ήδη αρχίσει να περιορίζουν τα κινήματά τους για τη 
μείωση του κινδύνου, και ότι η πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση και το παιχνίδι 
παρεμποδίζεται από την απειλή της βίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της ασφάλειας στο Αφγανιστάν επιδεινώνεται 
σταδιακά και ο αριθμός των επιθέσεων κατά των αφγανικών δυνάμεων αυξάνεται, 
καθώς και οι στοχευμένες δολοφονίες Αφγανών ακτιβιστών, εργαζομένων στα μέσα 
ενημέρωσης, εκπαιδευτικών, γιατρών, δικαστών και κυβερνητικών αξιωματούχων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των επιθέσεων των Ταλιμπάν έχει αυξηθεί 
σημαντικά από την έναρξη των αφγανικών ειρηνευτικών συνομιλιών, με στόχο την 
απόκτηση του ελέγχου των εδαφών που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν κατατάχθηκε ως η πλέον πληγείσα χώρα στον 
Παγκόσμιο Δείκτη Τρομοκρατίας για το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα από τα 
36 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας είναι εκτοπισμένοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σχεδόν τρία εκατομμύρια άνθρωποι ζουν εσωτερικά εκτοπισμένοι λόγω βίας και άλλο 
ένα εκατομμύριο λόγω φυσικών καταστροφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,5 
εκατομμύρια Αφγανοί έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα αναζητώντας ασφάλεια, με την 
πλειονότητα να εγκαθίσταται στο Ιράν και το Πακιστάν·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν είναι η δικαιούχος χώρα που λαμβάνει τη 
μεγαλύτερη αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνεισφορά της ΕΕ στο Αφγανιστάν κατά τα τελευταία 20 χρόνια έχει οδηγήσει σε 
σημαντικά οφέλη, όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής, τον αλφαβητισμό, τη μητρική και 
παιδική θνησιμότητα και τα δικαιώματα των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 
του 2002 και του 2020, η ΕΕ χορήγησε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ και 
έχει ήδη δεσμευτεί να χορηγήσει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ τόσο για μακροπρόθεσμη 
όσο και για επείγουσα βοήθεια για την περίοδο 2021-2025· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δέσμευση αυτή συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση της ΕΕ και των χωρών που από 
κοινού αντιπροσωπεύουν περίπου το 80 % της συνολικής επίσημης αναπτυξιακής 
βοήθειας προς το Αφγανιστάν, στην οποία υπογραμμίστηκαν τα βασικά στοιχεία για τη 
συνέχιση της παροχής βοήθειας στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς 
προσήλωσης στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει εκτεταμένη έλλειψη λογοδοσίας για τις επιθέσεις και 
δολοφονίες στο Αφγανιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Μαρτίου 2021, μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασαν τον ανησυχητικό αριθμό 
επιθέσεων που στοχεύουν εσκεμμένα αμάχους στο Αφγανιστάν·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη έξαρση της βίας έλαβε χώρα στο πλαίσιο 
μακροχρόνιων εκτεταμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα από 
τρομοκράτες, ένοπλες ομάδες και δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων 
εξωδικαστικών εκτελέσεων, βασανιστηρίων και σεξουαλικής βίας· λαμβάνοντας υπόψη 
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ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 150 000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον 
20ετή πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων 35 000 αμάχων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 έχει σημειωθεί στο Αφγανιστάν αποδεδειγμένη 
πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και τη 
συμμετοχή στα κοινά και στην πολιτική ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος αυτή 
περιλαμβάνεται αναμφισβήτητα στα πιο επιτυχημένα επιτεύγματα στο πλαίσιο της 
πρόσφατης ανάπτυξης της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η μερική πρόοδος 
βρίσκεται υπό απειλή και είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί και να ενισχυθεί·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις εξελίξεις αυτές, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τρομερές απειλές σε καθημερινή βάση, όπως 
φραγμούς στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της ενδοοικογενειακής, σεξουαλικής και έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σύμφωνα με τον Δείκτη για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια 2019/20 το 
Αφγανιστάν κατετάχθη στη δεύτερη χειρότερη θέση όσον αφορά την αντιμετώπιση των 
γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 85 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 
147 τραυματίστηκαν, στην πλειονότητά τους μαθήτριες, όταν βομβαρδίστηκε το 
σχολείο θηλέων Sayed al-Shuhada στην Καμπούλ στις 8 Μαΐου 2021· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στις 2 Μαρτίου 2021 σκοτώθηκαν τρεις γυναίκες δημοσιογράφοι στην 
Jalalabad·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει αυξήσει δραματικά το ποσοστό 
φτώχειας στο Αφγανιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που σχετίζονται με τη 
νόσο COVID-19 και η επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας έχουν 
οδηγήσει σε περιορισμούς στην πρόσβαση του αφγανικού λαού στην ανθρωπιστική 
βοήθεια·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2021 αναμένεται ότι το Αφγανιστάν θα αντιμετωπίσει 
ξηρασία, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο σημερινός αριθμός των 5,5 εκατομμυρίων 
ανθρώπων που βιώνουν επείγουσα επισιτιστική ανασφάλεια, ενώ άλλα 17,6 
εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να αντιμετωπίσουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό κόστος της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν 
ισοδυναμούσε με σχεδόν το 20 % του ΑΕγχΠ του το 2018, και ότι στερεί τα παιδιά του 
Αφγανιστάν από το μέλλον τους, τη δυνατότητα να αποκτήσουν εκπαίδευση, τις 
προοπτικές για σταθερή απασχόληση καθώς και από υπηρεσίες όπως η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται από το κράτος·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αφγανικές επιχειρήσεις πλήττονται από τις εκβιαστικές 
ενέργειες των Ταλιμπάν, με τις οποίες οι γεωργοί εξαναγκάζονται στην καλλιέργεια 
οπίου και σε παράνομες εξορυκτικές δραστηριότητες·

1. θεωρεί ότι το Αφγανιστάν βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή λόγω του συνδυασμού της 
εύθραυστης εγχώριας κατάστασης, της επιδεινούμενης κατάστασης σε θέματα 
ασφάλειας, των ενδοαφγανικών ειρηνευτικών συνομιλιών που βρίσκονται στην πράξη 
σε αδιέξοδο και της απόφασης αποχώρησης των στρατευμάτων των ΗΠΑ και του 
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ΝΑΤΟ έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2021, γεγονός που μπορεί να επιφέρει νέες 
αβεβαιότητες, μεγαλύτερη αστάθεια, κίνδυνο εντατικοποίησης των εσωτερικών 
συγκρούσεων και ένα κενό που, στη χειρότερη περίπτωση, θα καλυφθεί από τους 
Ταλιμπάν· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η προοπτική αυτή θα ήταν 
πολύ ανησυχητική για τη χώρα και για τη βιωσιμότητα των κοινωνικοπολιτικών 
επιτευγμάτων και της προόδου των τελευταίων 20 ετών·

2. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία και καταδικάζει με τον πιο έντονο δυνατό τρόπο την 
ανησυχητική αύξηση της βίας στο Αφγανιστάν καθώς και τις στοχευμένες δολοφονίες 
παιδιών, εργαζόμενων γυναικών, δημοσιογράφων και εργαζόμενων στα μέσα 
ενημέρωσης, εκπαιδευτικών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστών 
της κοινωνίας των πολιτών, γιατρών, κυβερνητικών αξιωματούχων και μελών του 
δικαστικού σώματος· παροτρύνει όλες τις πλευρές να συμφωνήσουν αμέσως σε μια 
μόνιμη και συνολική κατάπαυση του πυρός·

3. εκφράζει ανησυχία για τον εύθραυστο και ασταθή χαρακτήρα της αφγανικής 
κυβέρνησης και για το γεγονός ότι δεν ελέγχει μεγάλο μέρος της χώρας, κάτι που 
επιδεινώνει τον αντίκτυπο της βίας εις βάρος του άμαχου πληθυσμού· καλεί τους 
Ταλιμπάν να παύσουν αμέσως τις επιθέσεις τους κατά αμάχων και των εθνικών 
δυνάμεων και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· εκφράζει τα 
βαθύτατα συλλυπητήρια και την υποστήριξή του προς τα θύματα τρομοκρατικών 
επιθέσεων και τις οικογένειές τους·

4. τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί το σενάριο ενός «αποτυχημένου κράτους» και 
επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του σε μια ειρηνευτική διαδικασία και ανοικοδόμηση μετά 
την επίλυση συγκρούσεων, που θα τελεί υπό αφγανική ηγεσία και ευθύνη ως τον 
μοναδικό αξιόπιστο δρόμο για μακροπρόθεσμη, χωρίς αποκλεισμούς ειρήνη, ασφάλεια 
και ανάπτυξη· επισημαίνει ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ, καθώς πλησιάζει 
γρήγορα η ημερομηνία αποχώρησης των στρατευμάτων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ· 
καλεί το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την 
Επιτροπή να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν στο Κοινοβούλιο, το συντομότερο 
δυνατόν, μία ολοκληρωμένη στρατηγική για τη μελλοντική συνεργασία με το 
Αφγανιστάν μετά την αποχώρηση των συμμαχικών στρατευμάτων του ΝΑΤΟ και καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ να παραμείνουν δεσμευμένοι στο 
στόχο αυτό·

5. υποστηρίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την άμεση συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών 
στη Ντόχα, προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική διευθέτηση για τη σύγκρουση και μια 
μόνιμη κατάπαυση του πυρός με ισχύ σε όλη την εθνική επικράτεια· υπογραμμίζει ότι 
μόνο μια πολιτική διευθέτηση προσφέρει την ελπίδα της διαρκούς ειρήνης και συνιστά 
στα μέρη να αναζητήσουν τη συνδρομή ενός τρίτου διαμεσολαβητή, όπως ο ΟΗΕ, 
προκειμένου να τα βοηθήσει να συμφωνήσουν σε ένα πολιτικό χάρτη πορείας για ένα 
ευημερούν Αφγανιστάν· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να αναλάβουν 
ισχυρότερο ρόλο στην παρότρυνση και των δύο πλευρών στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων και να προσφέρουν διευκολύνσεις ή διαμεσολάβηση, εφόσον το 
επιθυμούν οι Αφγανοί·
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6. επιβεβαιώνει ότι μια πολιτική διευθέτηση κατόπιν διαπραγματεύσεων που θα οδηγεί 
στην ειρήνη πρέπει να βασίζεται στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά επιτεύγματα 
των τελευταίων είκοσι ετών· υπογραμμίζει ότι η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του 
Αφγανιστάν θα εξαρτηθεί από τη λογοδοσία, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη βιώσιμη 
παροχή ανθρώπινης ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της φτώχειας και 
της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης, την πρόσβαση σε κοινωνικές και 
υγειονομικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση και την προστασία των θεμελιωδών 
ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7. παροτρύνει την αφγανική κυβέρνηση να εμπλέξει ενεργά το αφγανικό κοινοβούλιο σε 
όλες τις σχετικές διαδικασίες, να θέσει τέλος σε όλα τα μέτρα που εμποδίζουν την 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και κοινοβουλίου και να βελτιώσει τα 
δικαιώματα κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενώ το αφγανικό κοινοβούλιο θα πρέπει να 
εκπροσωπεί τον αφγανικό πληθυσμό με όλη την πολυμορφία του· τονίζει την ανάγκη 
να συνεχιστεί η διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα, να στηρίζονται οι αποστολές παρακολούθησης εκλογών στη χώρα και να 
βελτιωθεί η διαφάνεια στις κρατικές δαπάνες ώστε η κυβέρνηση του Αφγανιστάν να 
λογοδοτεί πλήρως στους πολίτες της·

8. υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα επιτεύγματα των τελευταίων είκοσι 
ετών, το αφγανικό κράτος θα πρέπει να είναι πραγματικά προσηλωμένο στην 
καταπολέμηση και την πρόληψη της τρομοκρατίας και των ένοπλων ομάδων, της 
παραγωγής και της διακίνησης ναρκωτικών, στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 
της παράτυπης μετανάστευσης και της εκτόπισης πληθυσμού όπως και στη διαχείρισή 
τους· στην αντιμετώπιση της περιφερειακής αστάθειας· στην προσπάθεια για την 
εξάλειψη της φτώχειας· στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο 
εξτρεμισμό· στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πριν υπογραφεί η κοινή δήλωση όσον αφορά 
τη συνεργασία για τη μετανάστευση (JDMC) η Επιτροπή δεν παρουσίασε το έγγραφο 
στο Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν είχε τη δυνατότητα να εκφράσει τη γνώμη 
του σχετικά· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την κοινή δήλωση για τη συνεργασία όσον αφορά τη 
συνεργασία για τη μετανάστευση·

10. εκφράζει ανησυχία για την απειλή που συνιστά η τρομοκρατία για το Αφγανιστάν και 
την περιοχή, ιδίως δε για τη συνεχιζόμενη παρουσία του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ 
και της Ανατολής (ISIL-Da’esh) και των συνδεόμενων ομάδων τους, και κυρίως του 
κλάδου του ISIL στην επαρχία Khorasan και της Αλ Κάιντα· υπενθυμίζει ότι οι 
τρομοκρατικές πράξεις στο Αφγανιστάν διαπράττονται από πολλούς παράγοντες, 
μεταξύ των οποίων οι Ταλιμπάν, η Αλ Κάιντα και το αποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος· 
υπογραμμίζει τον πραγματικό κίνδυνο μεγαλύτερης αστάθειας και βίας κατά την 
αποχώρηση των στρατευμάτων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ· επαναλαμβάνει, ως εκ 
τούτου, την επείγουσα ανάγκη συντονισμού της ΕΕ με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων της αφγανικής κυβέρνησης και των δυνάμεων ασφαλείας, των 
ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση θα είναι 
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όσο το δυνατόν πιο ομαλή·

11. καταδικάζει κάθε τρομοκρατική δραστηριότητα και όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις 
στο Αφγανιστάν· υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής καταπολέμησης της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της εξάρθρωσης των χρηματοπιστωτικών 
δικτύων που υποστηρίζουν την τρομοκρατία· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα 
πορίσματα της έκθεσης της ομάδας παρακολούθησης του ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία 
η σχέση μεταξύ των Ταλιμπάν και της Αλ Κάιντα έχει γίνει στενότερη, και για την 
προειδοποίησή της ότι οι Ταλιμπάν είναι αντίθετοι με τις ειρηνευτικές συνομιλίες και 
προτιμούν το στρατιωτικό πραξικόπημα, ενώ, επιπλέον, σημειώνει τις εκθέσεις που 
δείχνουν ότι οι Ταλιμπάν προετοιμάζουν ενεργά στρατιωτικές επιχειρήσεις το 2021·

12. υπενθυμίζει πως δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια και το 
αντίστροφο· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διεθνής στήριξη προς το Αφγανιστάν 
μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων πρέπει να διασφαλίσει μια ολιστική 
προσέγγιση για τη συνέχιση της οικονομικής και τεχνικής στήριξης της ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων εθνικής άμυνας και ασφάλειας του Αφγανιστάν, 
και των οικονομικών και αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
ιδίως για τις γυναίκες, τους νέους και τις μειονότητες·

13. αναγνωρίζει το έργο των τοπικών και διεθνών ΜΚΟ, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες, 
βοήθεια και αρωγή στον αφγανικό λαό παρά τους κινδύνους για την ασφάλεια· 
εκφράζει την ανησυχία του για το επικίνδυνο κλίμα υπό το οποίο λειτουργούν οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων 
και των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη στην κοινωνία των πολιτών και να 
συνεχίσουν το διάλογο με την αφγανική κυβέρνηση προκειμένου να μειωθούν 
επειγόντως οι φραγμοί στις δραστηριότητες των μη κυβερνητικών οργανώσεων· 
παροτρύνει τις αφγανικές αρχές, τους Ταλιμπάν και όλους τους άλλους σχετικούς 
φορείς να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τοπικών και διεθνών οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και των ανθρωπιστικών οργανώσεων·

14. καλεί να πραγματοποιηθεί η διενέργεια μιας αξιόπιστης και διαφανούς έρευνας, υπό 
την αιγίδα του ΟΗΕ, όσον αφορά την πρόσφατη επίθεση που είχε στόχο ένα σχολείο 
θηλέων και προκάλεσε το θάνατο 85 ατόμων, κυρίως κοριτσιών ηλικίας από 11 έως 17 
ετών, και την επίθεση στις 12 Μαΐου 2020 κατά της μαιευτικής πτέρυγας του 
νοσοκομείου Dasht-e Barchi στην Καμπούλ την οποία λειτουργούσαν οι Γιατροί χωρίς 
Σύνορα· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παροτρύνουν το 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ώστε να συσταθεί εξεταστική 
επιτροπή για τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο 
Αφγανιστάν·

15. τονίζει ότι η ατιμωρησία και η διαφθορά εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά εμπόδια 
για τη βελτίωση του συντονισμού της ασφάλειας, την παροχή δημόσιων υπηρεσιών και 
την οικονομική μεταρρύθμιση· χαιρετίζει το γεγονός ότι τον Νοέμβριο 2020 
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συγκροτήθηκε η Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς στο Αφγανιστάν, στόχος 
της οποίας είναι η εφαρμογή της πρόσφατα εγκριθείσας στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, και παροτρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να 
διατηρήσουν υψηλά επίπεδα στήριξης της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
στη χώρα·

16. τονίζει ότι η στήριξη της ΕΕ εξαρτάται από τη διατήρηση και τη συνέχιση των 
επιτευγμάτων της τελευταίας εικοσαετίας, από την αποτελεσματική ενίσχυση της χωρίς 
αποκλεισμούς και υπεύθυνης διακυβέρνησης, την ενίσχυση των θεσμών, τον 
δημοκρατικό πλουραλισμό, το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την 
ενίσχυση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες για όλους τους Αφγανούς, ιδίως για τις γυναίκες, τα παιδιά και 
όλα τα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες και ομάδες κινδύνου· υπενθυμίζει ότι το 
δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση, που αποτελεί μεγάλο επίτευγμα των 
τελευταίων 20 ετών, θα πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητο· τονίζει την ανάγκη για σαφή 
σημεία αναφοράς και μηχανισμούς παρακολούθησης για να μετρούνται η πρόοδος που 
σημειώνεται και η αποτελεσματική και διαφανής χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων·

17. τονίζει την απόλυτη ανάγκη να διατηρηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί τα τελευταία 
20 έτη όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν· υπενθυμίζει τη 
συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές συνομιλίες εκ μέρους της αφγανικής 
κυβέρνησης και επιμένει ότι δεν πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός σε ό,τι αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία· δίνει έμφαση στο γεγονός ότι 
στις διαπραγματεύσεις πρέπει να απασχολήσει και η πρόοδος των δικαιωμάτων των 
γυναικών σε περιοχές της χώρας που δεν τελούν υπό κυβερνητικό έλεγχο· καλεί για 
μεγαλύτερη εκπροσώπηση των οργανώσεων γυναικών και πλήρη διαβούλευση με αυτές 
καθ’ όλη τη διάρκεια των συνομιλιών· υπογραμμίζει ότι η πλήρης συμμετοχή των 
γυναικών στη φάση μετά την ανοικοδόμηση και στην πολιτική ζωή και τα κοινά στο 
Αφγανιστάν συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για την εδραίωση βιώσιμης ειρήνης, 
ασφάλειας και ανάπτυξης· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν περαιτέρω τη χειραφέτηση των γυναικών, και να την καταστήσουν βασική 
προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη οικονομική στήριξη της χώρας·

18. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
ενδοοικογενειακής, σεξουαλικής και έμφυλης βίας, των καταναγκαστικών γάμων και 
της περιορισμένης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη· επιμένει ότι η πρόοδος 
στους τομείς αυτούς πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί ψηλή προτεραιότητα για την 
ΕΕ· χαιρετίζει τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα που στηρίζουν τη χειραφέτηση 
των γυναικών και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων·

19. επαναλαμβάνει την ανάγκη για συνεχή στήριξη της ΕΕ με σκοπό την παροχή βοήθειας 
στο Αφγανιστάν για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19, την παροχή 
εμβολίων στους Αφγανούς και τη συμβολή στην οργάνωση των προσπαθειών 
εμβολιασμού·

20. υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης των έκτακτων απειλών στην επισιτιστική 
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ασφάλεια ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, της ξηρασίας και της πανδημίας 
COVID-19· καλεί την ΕΕ να τηρήσει τη δέσμευση που ανέλαβε στη διάσκεψη χορηγών 
για το Αφγανιστάν το 2020, και παροτρύνει την ΕΥΕΔ και τη ΓΔ ECHO της Επιτροπής 
(Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας) να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να καλύψουν το 
χρηματοδοτικό κενό, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη κινητοποίηση και συντονισμός 
της επισιτιστικής βοήθειας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επικείμενη επισιτιστική 
ανασφάλεια· παροτρύνει όλους τους χορηγούς να διατηρήσουν ή να αυξήσουν την 
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως τη στήριξή τους στο αφγανικό σύστημα υγείας 
και την προώθηση της πρόσβασης των Αφγανών γυναικών και κοριτσιών στην 
υγειονομική περίθαλψη·

21. υπενθυμίζει ότι ο αντίκτυπος της καλλιέργειας οπίου επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα 
του Αφγανιστάν, επηρεάζει τις γειτονικές χώρες αλλά και την Ευρώπη, η οποία 
αποτελεί τον κύριο προορισμό της ηρωίνης που παράγεται στο Αφγανιστάν· τονίζει την 
ανάγκη να εντείνει η αφγανική κυβέρνηση τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτής 
της απειλής και επαναλαμβάνει την ανάγκη για πιο μακροπρόθεσμη γεωργική ανάπτυξη 
και βοήθεια, προκειμένου να δημιουργηθούν αξιόπιστες θέσεις εργασίας και εισόδημα 
από εναλλακτικές λύσεις αντί της καλλιέργειας οπίου· σημειώνει ότι πρόκειται για 
απαραίτητο βήμα για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας·

22. επισημαίνει τη δυνητική οικονομική ανάπτυξη που θα μπορούσε να επιτύχει το 
Αφγανιστάν, αναπτύσσοντας τους φυσικούς πόρους του με βιώσιμο τρόπο· τονίζει ότι η 
ευρωπαϊκή βοήθεια για την ανάπτυξη υποδομών θα μπορούσε να ωφελήσει τον 
αφγανικό λαό, παρέχοντας απασχόληση και πόρους για δημόσιες υπηρεσίες ζωτικής 
σημασίας και διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος·

23. τονίζει την ανάγκη χρήσης ευρωπαϊκών πόρων για επενδύσεις στη βελτίωση της 
περιφερειακής συνδεσιμότητας για να διευκολυνθούν το εμπόριο και η διαμετακόμιση 
και να δοθούν με αυτόν τον τρόπο στο Αφγανιστάν τα μέσα για οικονομική ανάπτυξη·

24. υπενθυμίζει ότι το Αφγανιστάν είναι μια περίκλειστη χώρα που βρίσκεται στη 
διασταύρωση Ασίας και Μέσης Ανατολής και αναγνωρίζει ότι η στήριξη και η θετική 
συνεργασία μεταξύ γειτονικών χωρών της κεντρικής Ασίας και περιφερειακών 
δυνάμεων, ιδίως της Κίνας, του Ιράν, της Ινδίας, της Ρωσίας και του Πακιστάν, είναι 
απαραίτητες για τη σταθεροποίηση, την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα του 
Αφγανιστάν· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τον διάλογό τους με τα 
γειτονικά κράτη του Αφγανιστάν· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των χωρών αυτών στη 
σταθεροποίηση του Αφγανιστάν και στο να αποτραπεί η βύθιση της χώρας στο χάος 
μετά την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων· τονίζει την ανάγκη για αυξημένο 
συντονισμό ΕΕ-ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, προκειμένου να διατηρηθεί, στο μέτρο του 
δυνατού, ο σημαντικός ρόλος τους στο Αφγανιστάν·

25. υπενθυμίζει το καθήκον των κυβερνήσεων των χωρών που αποσύρουν τα στρατεύματά 
τους από το Αφγανιστάν να προστατεύσουν και, εν ανάγκη, να χορηγήσουν θεωρήσεις 
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και να επαναπατρίσουν τοπικούς υπαλλήλους, ιδίως τους μεταφραστές, οι οποίοι έχουν 
στηρίξει τις προσπάθειές τους και των οποίων η ζωή ενδέχεται πλέον να διατρέχει 
σοβαρό κίνδυνο· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, να προηγείται λεπτομερής ατομική 
αξιολόγηση, η οποία θα λαμβάνει πλήρως υπόψη όλες τις πτυχές της επιλεξιμότητας 
και της ασφάλειας·

26. καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ασφάλεια των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων και του προσωπικού στο Αφγανιστάν, καθώς και των τοπικών 
υπαλλήλων που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών 
ή την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη χώρα· ζητεί από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να 
συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση μιας ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας, ώστε να 
εξασφαλιστεί διπλωματική παρουσία μετά την απόσυρση των στρατευμάτων·

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της 
ΕΕ για το Αφγανιστάν, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς 
και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν.


