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ПРИЛОЖЕНИЕ�

Активизиране�на�действията�на�ЕС�в�Афганистан�и�

Пакистан�

�

1.� Отварянето�на�нова�страница�в�Афганистан�и�Пакистан�е�огромно�предизвикателство.�

То�може�да�бъде�осъществено�само�чрез�съгласувани�действия�на�национално,�

регионално�и�международно�равнище.��За�целта�е�необходимо�готово�на�

сътрудничество�и�отговорно�правителство�на�Афганистан.�Необходим�е�и�регионален�

подход.�На�конфликта�в�Афганистан�не�може�да�бъде�намерено�решение�без�да�се�търси�

изход�от�сложните�проблеми�в�Пакистан.��Пакистан�трябва�да�е�част�от�решението�на�

проблема.�Освен�това�Пакистан�е�изправен�пред�своите�собствени�много�сериозни�

предизвикателства.�Един�стабилен�и�демократичен�Пакистан�е�от�стратегическо�

значение�за�бъдещото�развитие�на�региона.�Във�всеки�международен�подход�трябва�да�

се�отчитат�очевидните�разлики�между�Афганистан�и�Пакистан,�но�същевременно�

трябва�да�се�взема�предвид�и�необходимостта�от�взаимно�допълване�и�съгласуваност�

между�тези�две�страни.�

�

2.� Международната�общност�пое�огромен�ангажимент�в�Афганистан�и�активизира�

усилията�си�в�Пакистан.�Ние�желаем�да�насърчаваме�бъдеще�на�сигурност,�стабилност�

и�благоденствие�за�народите�на�тези�две�страни.�Европейската�стратегия�за�сигурност�

от�2003�г.�изрично�посочва,�че�Европейският�съюз�има�интереси�в�областта�на�

сигурността,�надхвърлящи�непосредственото�му�съседство.�Много�от�най5сериозните�

глобални�заплахи,�преди�които�сме�изправени�днес,�са�съсредоточени�в�Афганистан�и�

Пакистан:�тероризъм�и�войнстващ�екстремизъм,�незаконни�наркотици,�

транснационална�престъпност�и�оръжия�за�масово�унищожение.�Нестабилността�и�

несигурността�там�оказват�пряко�въздействие�тук�в�Европа.�

�

3.� Положението�в�Афганистан�се�влошава.�Изправени�сме�не�само�пред�критично�

положение�в�областта�на�сигурността.�Напредъкът�по�отношение�на�политическите�

реформи,�управлението�и�изграждането�на�държавни�структури�е�твърде�бавен,�а�в�

някои�части�на�страната�почти�липсва.�При�липса�на�добро�управление,�достъп�до�

основни�услуги,�адекватно�правосъдие�и�правова�държава,�съвместните�усилия�на�

международната�общност�и�Афганистан�в�областта�на�сигурността�няма�да�доведат�до�

политическата�стабилност,�необходима�за�развитие�по�пътя�към�сигурността�и�

благоденствието.��
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4.� Сега�Афганистан�навлиза�в�решаващ�период.�Предизвикателствата�са�големи.�

Съставянето�на�ново�правителство�в�Кабул�дава�възможност�за�формулиране�на�нов�

дневен�ред�и�обществен�договор�с�народа�на�Афганистан.�Този�дневен�ред�следва�да�е�

подкрепен�от�подновено�споразумение�между�правителството�на�Афганистан�и�

международната�общност.�За�целта�е�необходимо�преди�всичко�силно�ръководство�на�

Афганистан,�както�и�засилена�и�по5добре�координирана�и�съгласувана�международна�

подкрепа.�Усилията�в�политическата�и�гражданската�област�трябва�да�вървят�ръка�за�

ръка�с�мерки�за�сигурност�и�развитие�на�място.��

�

5.� Европейският�съюз�остава�в�готовност�да�съдейства�за�преодоляването�на�тези�

предизвикателства.�Във�връзка�с�това�решихме�да�приемем�план�за�активизиране�на�

действията�в�Афганистан�и�Пакистан.�Идеите�ни�са�продължение�на�предишни�

ангажименти,�поети�в�Бон,�Лондон,�Рим,�Париж�и�Хага.�Сега�вниманието�трябва�да�се�

насочи�към�това�афганистанската�държава�да�поеме�пълна�отговорност,�като�ролята�на�

международната�общност�постепенно�стане�по5скоро�поддържаща.�Народът�на�

Афганистан�трябва�да�види,�че�неговите�собствени�власти�внасят�осезаемо�подобрение�

в�живота�му.�Само�това�ще�даде�на�народа�основание�за�истинско�доверие�в�

правителството�и�в�бъдещето�на�страната.�

�

6.� Такава�„стратегия�за�преход“�не�е�равносилна�на�оттегляне.�Ангажиментът�на�ЕС�е�

дългосрочен.�Към�момента�Европейският�съюз�и�неговите�държави5членки�вече�

отделят�близо�1�милиард�евро�годишно�за�различни�дейности�в�областта�на�

гражданското�общество,�политиката�и�развитието�в�Афганистан,�като�допълнение�към�

значителния�ни�принос�за�усилията�в�областта�на�сигурността�чрез�Международните�

сили�за�поддържане�на�сигурността�(ISAF).��

�

7.� По�този�начин�ЕС�ще�полага�още�по5големи�усилията�за�укрепване�на�капацитета�на�

Афганистан�и�ще�работи�с�правителството�на�Афганистан�и�чрез�него�за�изграждането�

на�ефективни�и�отговорни�държавни�институции,�особено�за�управление�на�

поднационално�равнище,�и�за�ефикасна�публична�администрация.�Изборите�през�

2009�г.�показват�безусловната�необходимост�от�преразглеждане�и�подобряване�на�

избирателната�система�преди�изборите�през�2010�г.�ЕС�ще�подпомогне�тези�усилия.�ЕС�

ще�постави�още�по5силен�акцент�върху�принципите�на�правовата�държава�и�

управлението�в�Афганистан,�върху�борбата�с�корупцията�и�подобряването�на�

състоянието�на�правата�на�човека,�особено�по�отношение�на�жените�и�момичетата.�ЕС�е�

поел�ангажимент�да�подкрепя�правителството�на�Афганистан�в�преодоляването�на�

политическото�предизвикателство,�което�представляват�реинтеграцията�и�помирението.�

Отклоняването�на�бойците�от�пътя�на�насилието�означава�да�им�бъдат�предложени�нови�

стремежи�и�начини�за�препитание.��
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8.� ЕС�е�поел�ангажимент�да�укрепва�партньорството�си�с�Пакистан.��Понастоящем�ЕС�и�

неговите�държави5членки�предоставят�над�300�милиона�евро�годишно�за�икономическа�

подкрепа�и�развитие.�По�отношение�на�Пакистан�ЕС�ще�работи�за�по5нататъшно�

развитие�на�стратегическото�партньорство,�което�се�оформя�след�успешната��������

среща�на�високо�равнище�през�юни�2009�г.��В�сътрудничество�с�пакистанското�

правителство,�ЕС�ще�съдейства�за�укрепването�на�демократичните�институции�и�

принципите�на�правовата�държава,�икономическото�развитие�и�търговията.�ЕС�

приветства�нарасналата�отговорност,�която�Пакистан�поема�за�собствената�си�

сигурност,�особено�в�област�Малаканд.�Очакваме�същият�подход�да�бъде�прилаган�

срещу�всички�форми�на�тероризъм.�Необходими�са�дългосрочни�усилия�за�

противодействие�на�влиянието�на�екстремизма.�Трябва�да�съдействаме�и�за�посрещане�

на�потребностите�на�населението,�особено�в�засегнатите�области.�ЕС�ще�насърчава�

непрекъснат�политически�и�стратегически�диалог�между�пакистанското�правителство�и�

групата�„Приятели�на�демократичен�Пакистан“.�

�

9.� Пакистан�играе�също�ключова�роля�в�икономическата�интеграция�на�региона.�

Инициативи�като�Споразумението�между�Афганистан�и�Пакистан�за�търговия�и�транзит�

заслужават�пълната�подкрепа�на�ЕС.�Устойчивото�развитие�в�дългосрочен�план�ще�

зависи�от�способността�на�двете�страни�да�осъществяват�нормални�търговски�

отношения�помежду�си�и�в�региона�като�цяло.�В�този�смисъл�ЕС�има�готовност�да�

насърчава�регионалното�икономическо�сътрудничество�—�включително�улесняването�

на�регионалните�транспортни�връзки�—�и�развитието.�

�

10.� И�в�Афганистан,�и�в�Пакистан�е�постигнато�много,�от�самите�страни�и�от�

международната�общност.��Същевременно,�предвид�заложените�глобални�интереси,�

постигнатото�далеч�не�е�достатъчно.�Активизираните�действия�на�ЕС�се�явяват�

продължение�на�съществуващи�политики,�определени�от�ЕС,�от�правителствата�на�

Афганистан�и�Пакистан,�и�от�широката�международна�общност.��Стратегиите�сами�по�

себе�си�обаче�не�са�достатъчни.�Сега,�повече�от�всякога,�са�необходими�изпълнение�и�

действия.�
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РЕГИОНАЛНИ�ВЪПРОСИ�

�

1.� Засилено�регионално�сътрудничество�

�

1.� ЕС�ще�подкрепя�пряко�способността�за�сътрудничество�на�съществуващите�регионални�

организации�в�Южна�и�Централна�Азия�(Конференцията�за�регионално�икономическо�

сътрудничество�за�Афганистан�(RECCA),�Асоциацията�за�регионално�сътрудничество�в�

Южна�Азия�(SAARC),�Организацията�за�икономическо�сътрудничество�(ECO),�

Програмата�за�регионално�икономическо�сътрудничество�в�Централна�Азия�(CAREC)),�

и�по5конкретно�ще�предлага�съдействие�за�укрепване�на�регионалното�икономическо�

сътрудничество.��ЕС�ще�спомага�за�изграждането�на�институционален�капацитет�на�

Афганистан�и�Пакистан�за�участие�в�регионалното�сътрудничество.��Във�връзка�с�това�

ще�бъде�обсъдено�финансиране�от�ЕС�за�създаването�на�секретариат�на�RECCA�в�

министерството�на�външните�работи�в�Кабул.�

�

2.� За�гарантиране�на�напредъка�в�областта�на�търговията�и�транзита�ЕС�има�готовност�да�

финансира�мерки�за�изграждане�на�доверие,�в�това�число�инициативи�за�подобряване�на�

транспортната�инфраструктура�и�комуникационните�връзки�в�региона.��ЕС�ще�подкрепя�

активно�Споразумението�между�Афганистан�и�Пакистан�за�търговия�и�транзит,�което�

може�да�послужи�като�модел�за�региона.�ЕС�ще�улеснява�и�инвестициите�в�

инфраструктура�от�страна�на�банки�за�развитие�и�други�финансови�институции.�

�

3.� ЕС�ще�продължи�да�развива�инициативи�за�сътрудничество�в�борбата�с�организираната�

престъпност,�и�по5конкретно�борбата�с�наркотиците,�като�оказва�силна�подкрепа�за�

дейността�на�Службата�на�ООН�по�наркотиците�и�престъпността�(UNODC)�в�региона.�

ЕС�продължава�да�предлага�техническа�помощ�на�страните�от�региона�и�ще�предостави�

подкрепа�на�Афганистан�и�съседните�му�страни�при�използването�на�механизмите�за�

координация�между�митническите�власти�и�властите�за�управление�на�границите,�

приети�от�RECCA,�с�цел�укрепване�на�действията�срещу�престъпни�организации.�

�

4.� ЕС�ще�участва�активно�в�укрепването�на�сътрудничеството�за�борба�с�тероризма�в�

редица�области,�в�това�число�насърчаване�на�правоприлагането�и�съдебното�

сътрудничество�в�региона.�
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5.� ЕС�ще�използва�за�основа�дейности,�които�са�в�ход�в�областта�на�управлението�на�

границите�в�региона,�например�в�контекста�на�Г58�и�ОССЕ,�особено�със�страните�от�

Централна�Азия.�ЕС�ще�предложи�на�Афганистан,�Пакистан�и�съседните�страни�

засилена�техническа�помощ�и�експертен�опит�в�областта�на�интегрираното�управление�

на�границите.�ЕС�е�готов�да�подкрепи�система�за�координация�между�властите,�

отговарящи�за�митниците�и�за�управлението�на�границите.�

�

6.� ЕС�е�готов�да�подкрепи�схемите,�които�могат�да�бъдат�договорени�между�

правителствата�на�Афганистан,�Пакистан�и�други�страни�в�региона,�за�насърчаване�на�

подобрено�управление�на�миграцията,�за�борба�с�незаконната�миграция,�в�това�число�

сключване�на�споразумения�за�обратно�приемане,�и�за�укрепване�на�единодействието�

между�миграцията�и�развитието.��

�

7.� В�съответствие�със�стратегията�си�за�намаляване�на�риска�от�бедствия�в�развиващите�се�

страни,�ЕС�ще�подкрепя�всички�усилия�за�въвеждането�на�инициативи�за�намаляване�на�

риска�от�бедствия�в�Афганистан�и�Пакистан,�както�и�на�регионално�равнище.�

�

8.� В�областта�на�образованието,�и�по5конкретно�висшето�образование�и�техническото�и�

професионално�образование�и�обучение,�ЕС�ще�подкрепи�стратегическо�

преориентиране�на�сътрудничеството�в�областта�на�образованието�в�посока�„юг5юг“.�

ЕС�ще�работи�за�установяването�на�преки�връзки�с�образователните�способности�в�

региона�и�с�трансгранични�институции.�

2.� Подобрена�координация�на�ЕС�в�рамките�на�международната�

координация�

�
9.� ЕС�ще�подкрепи�водещата�роля�на�правителствата�на�Афганистан�и�Пакистан�за�

подобряване�на�координацията,�по5конкретно�по�отношение�на�помощите.�За�целта�ЕС�

ще�продължи�да�подкрепя�ООН�и�неговата�дейност�за�координиране�на�усилията�на�

международната�общност.�ЕС�призовава�международните�финансови�институции�да�се�

включат�по5активно�в�цялостните�усилия�на�международната�общност.�

�

10.� Както�в�Афганистан,�така�и�в�Пакистан�ЕС�ще�работи�съвместно�и�в�тясна�координация�

с�международни�партньори,�по5специално�със�САЩ,�които�имат�първостапанна�роля�

като�присъствие,�помощ�и�политически�диалог.�
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11.� ЕС�подкрепя�засилването�на�диалога�между�Афганистан�и�Пакистан�и�заинтересовани�

участници�в�региона:�Индия,�Китай,�Русия,�Иран,�Турция,�страните�от�Централна�Азия,�

Саудитска�Арабия�и�други�страни�от�Персийския�залив,�включително�Шанхайската�

организация�за�сътрудничество�(SCO).�Задълбоченият�обмен�по�тези�въпроси�следва�да�

бъде�неизменна�част�от�двустранния�диалог�със�заинтересованите�участници�в�региона�

и�помежду�им.�

�

12.� ЕС�възнамерява�да�засили�привеждането�на�съществуващите�инструменти�в�

съответствие�с�приоритетите�на�политиката.�В�този�смисъл�надлежно�ще�бъдат�

отразени�хоризонталните�аспекти�на�ангажимента�по�отношение�на�двете�страни,�които�

едновременно�са�част�от�различните�„стълбове“�на�ЕС.��
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АФГАНИСТАН�

�

1.� Решение�на�проблема�с�несигурността�в�Афганистан�не�може�да�се�търси�само�с�военни�

средства.�Също�толкова�важно�е�създаването�на�рамка�за�стабилност�чрез�изграждане�

на�ефикасни�държавни�институции,�подобряване�на�управлението,�принципите�на�

правовата�държава�и�правата�на�човека�и�борба�с�корупцията.�За�целта�е�необходимо�

готово�на�сътрудничество�и�отговорно�правителство�на�Афганистан.�Ангажиментът�на�

ЕС�трябва�да�е�дългосрочен�и�предвидим,�като�съдейства�за�превръщането�на�

Афганистан�в�ефективна�и�отговорна�държава,�която�постепенно�да�засилва�

способността�си�да�управлява�собствената�си�сигурност�и�да�предоставя�услуги�на�своя�

народ.�В�крайна�сметка�единственото�трайно�решение�ще�бъде�политическо,�с�водеща�

роля�на�Афганистан�и�основано�на�доверието�на�афганистанския�народ.��

�

1.� Укрепване�на�капацитета�и�инициативността�на�Афганистан�

�

Подновено�споразумение�

�

2.� Новото�правителство�на�Афганистан�ще�трябва�да�поеме�редица�политически�

ангажименти,�като�обществен�договор�със�своя�народ,�подкрепени�от�подновено�

споразумение�между�международната�общност�и�Афганистан�за�продължаване�на�

ангажимента�и�укрепване�на�целите,�заложени�в�първоначалния�документ�от�2006�г.�и�в�

Стратегията�на�Афганистан�за�национално�развитие.��Чрез�това�подновено�

споразумение�правителството�на�Афганистан�ще�получи�уверения�за�дългосрочния�

ангажимент�на�ЕС�и�на�международната�общност�като�цяло.�Споразумението�трябва�да�

съдържа�ясни�приоритети�и�реалистични�показатели�за�измерване�на�напредъка,�както�и�

солидни�механизми�за�преглед.�Това�следва�да�е�рамката�за�диалог�с�новото�

правителство�на�Афганистан,�а�и�за�така�необходимите�дискусии�с�международните�

участници�относно�целите,�начините�и�средствата�за�участие.�Международна�

конференция,�за�предпочитане�организирана�в�Кабул,�би�могла�да�е�полезна�за�този�

процес.�ЕС�възнамерява�да�заема�челно�място�в�такива�инициативи�и�да�подкрепя�

водещата�роля�на�правителството�на�Афганистан,�с�помощта�на�Мисията�на�ООН�за�

съдействие�в�Афганистан�(UNAMA).��
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Управление�на�поднационално�равнище�

�
3.� Слабите�местни�структури�на�управление�в�Афганистан�представляват�съществена�

пречка�за�развитието.�В�тази�област�ЕС�има�огромен�опит�и�може�да�даде�значителен�

принос.�Независимата�дирекция�за�местно�управление�(IDLG)�остава�един�от�основните�

афганистански�събеседници,�чрез�които�ЕС�провежда�своя�диалог�и�дейности,�като�

същевременно�полага�усилия�да�гарантира,�че�той�е�наистина�независим�и�прозрачен.�

Новите�инициативи�също�следва�да�се�стремят�да�използват�структурите�на�общността,�

създадени�по�Националната�програма�за�солидарност�(NSP),�принос�за�която�дават�

редица�държави5членки�и�Комисията.�

�
4.� Необходимо�е�да�се�развие�и�институционализира�изграждането�на�капацитет�

посредством�афганистански�органи�като�Независимата�комисия�за�административна�

реформа�на�държавната�служба�и�Специалната�група�за�управление�на�поднационално�

равнище,�с�цел�да�се�осигури�координация�и�съответствие�със�Стратегията�на�

Афганистан�за�национално�развитие.��

�
5.� ЕС�ще�търси�нови�пътища�за�подкрепа�на�IDLG�на�поднационално�равнище.�С�цел�по5

нататъшно�укрепване�на�ангажимента�ЕС�ще�обмисли:�

�
6.� Предоставяне�на�финансова�и�техническа�подкрепа�за�ръководената�от�Програмата�за�

развитие�на�ООН�(UNDP)�„Програма�за�управление�на�Афганистан�на�поднационално�

равнище�(ASGP)“�и�като�цяло�за�приоритетни�програми�на�IDLG�и�правителството�на�

Афганистан.��

�
7.� Улесняване�разполагането�на�UNAMA�в�провинциите,�по5конкретно�чрез�допълнително�

командироване�на�персонал.�

�
8.� Работа�с�афганистанското�правителство�за�конкретни�стъпки�към�бюджетна�реформа�и�

по5конкретно�въвеждането�на�модели�за�разпределение�на�средства.�Това�ще�бъде�

стъпка�към�разработването�на�устойчив�и�с�постоянна�структура�фискален�бюджет.��

�
9.� Укрепване�на�Специалната�група�за�управление�на�поднационално�равнище�чрез�

предоставяне�на�технически�експертен�опит�и�адекватно�финансиране,�както�и�

насърчаване�на�афганистанското�правителство�да�създаде�подгрупи�на�специалната�

група,�които�да�работят�по�конкретни�въпроси.��
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10.� Улесняване�на�диалога�с�правителството,�местните�органи,�Мисията�на�ООН�за�

съдействие�в�Афганистан�и�други�донори,�особено�САЩ,�относно�набирането�и�

изразходването�на�местно�равнище�на�приходите.�Началото�на�този�процес�следва�да�

бъде�поставено�чрез�стартиране�на�пилотни�проекти,�осъществявани�в�най5добрия�

случай�в�области,�в�които�работи�провинциален�екип�за�възстановяване,�ръководен�от�

държава5членка.��

�

План�за�изграждане�на�национален�капацитет�

�

11.� Изграждането�на�способни�и�отговорни�институции�и�на�капацитет�на�Афганистан�

заема�все�така�централно�място�в�подхода�на�ЕС�в�Афганистан.�ЕС�ще�съдейства�на�

правителството�на�Афганистан�за�създаване�на�условия,�позволяващи�да�се�увеличи�

делът�на�помощта�на�ЕС,�както�от�Комисията,�така�и�от�държавите5членки,�която�

минава�през�институции�на�Афганистан,�и�ще�участва�активно�в�убеждаването�и�

подкрепянето�на�други�ключови�донори,�най5вече�САЩ,�да�правят�същото.�Наред�с�

ООН�и�други�международни�участници�ЕС�ще�работи�съвместно�с�правителството�за�

изготвянето�на�план�за�повишаване�на�темпото�и�качеството�на�изграждането�на�

капацитет,�водеща�роля�в�което�играе�Афганистан,�включително:��

�

12.� Укрепване�на�капацитета�на�държавните�служби�—�съвместна�работа�с�

афганистанските�институции�за�институционализиране�на�по5добър�цялостен�капацитет�

на�министерствата.�Това�ще�включва�обучение�на�държавни�служители�в�основни�

умения�като�бюджетиране,�планиране�и�други�управленски�умения,�както�и�подкрепа�за�

изследвания�в�областта�на�публичната�администрация,�осъществявани�в�Института�за�

държавната�служба,�афганистански�университети�и�други�бази�за�обучение.�Такива�бази�

може�вече�да�съществуват�или�да�е�необходимо�да�бъдат�създадени.�Подкрепата�за�

изграждане�на�капацитет�на�поднационално�равнище�ще�съставлява�неразделна�част�от�

този�процес.�

�

13.� Подкрепа�на�ЕС�за�изграждането�на�капацитет�—�в�сътрудничество�с�правителството�на�

Афганистан�и�други�партньори�ЕС�ще�извърши�преглед�на�настоящите�потребности�на�

правителството�от�изграждане�на�капацитет�и�въз�основа�на�резултатите�от�този�преглед�

ще�приведе�в�съответствие�бъдещата�подкрепа�на�ЕС.�Като�подготовка�за�това�ЕС�ще�

обедини�данни�относно�участието�понастоящем�на�Европейската�комисия�и�на�

държавите5членки�в�управленското�и�професионалното�обучение.�

�

14.� Повишаване�на�въздействието�на�експертния�опит�на�ЕС�—�въз�основа�на�бази�данни�на�

държавите5членки�ЕС�ще�се�стреми�към�изграждането�на�мрежа�от�налични�експерти,�

които�в�кратки�срокове�могат�да�бъдат�разположени�в�Афганистан.�Персонал�от�една�

база�данни�следва�да�може�да�се�използва�в�други�европейски�програми,�което�би�дало�

възможност�да�се�черпи�от�по5голям�запас�от�експертен�опит.�
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Укрепване�на�избирателната�рамка�и�демократичните�институции�

�

15.� ЕС�ще�остане�на�предната�линия�на�избирателния�процес�чрез�задълбочен�преглед�на�

функционирането�на�избирателната�система�по�време�на�изборите�през�2009�г.�и�чрез�

съдействие�за�прилагане�на�необходимите�подобрения�преди�изборите�през�2010�г.�Във�

връзка�с�това�ЕС:�

�
16.� Ще�постави�начало�на�процес�на�извличане�на�поуки�съвместно�с�правителството�и�

UNAMA,�като�използва�за�основа�препоръките�на�мисията�за�наблюдение�на�изборите�

през�2009�г.�и�предишната�оказана�от�ЕС�подкрепа�за�избирателния�цикъл�през�

2004/2005�г.��

�
17.� Ще�подкрепи�приоритетно�една�укрепена�рамка�за�демократично�развитие�с�по5силна�и�

плуралистична�политическа�система�и�по5добре�функциониращ�парламент.�Това�ще�се�

осъществи�чрез�подкрепа�за�дейности�на�Европейския�парламент�и�на�работата�на�

европейски�политически�фондации.�

�
18.� На�тази�основа�ще�подкрепи�изборите�през�2010�г.,�включително�ще�работи�с�

афганистанското�правителство�за�уточняване�на�ролята�на�областните�съвети�в�

Програмата�за�управление�на�поднационално�равнище�и�ще�окаже�силна�политическа�

подкрепа�за�действия�за�разглеждане�на�назначения�и�кандидати�за�работа�в�

администрацията,�и�за�безпристрастна�избирателна�комисия,�която�отразява�състава�на�

парламента.��

�
Ре�интеграция�

�
19.� ЕС�ще�подкрепи�ръководени�от�Афганистан�мерки�за�реинтеграция.�ЕС�ще�проучи�

начини�за�подкрепа�на�ефективността�на�реинтеграцията�чрез�инструменти�на�

процесите�на�разоръжаване,�демобилизация�и�реинтеграция�(DDR),�като�например�

професионално�обучение,�схеми�за�цивилна�работна�заетост�и�за�подкрепа�на�селските�

райони,�целящи�да�задържат�реинтегрираните�лица�в�цивилната�сфера.�Във�връзка�с�

това�ЕС�ще�обмисли�подкрепа�за�ръководени�от�Афганистан�структури�и�механизми�за�

включване�на�бунтовническите�елементи,�например�чрез�проучване�на�начини�за�

подкрепа�на�афганистанското�правителство�при�създаването�на�съвместен�доверителен�

фонд�с�участието�на�множество�донори.��
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2.� Укрепване�на�правовата�държава�

�

Борба�с�корупцията�

�

20.� Новото�споразумение�следва�да�включва�ясни�и�целенасочени�действия�за�борба�с�

корупцията.�ЕС�е�ангажиран�с�подкрепа�на�институционалното�изграждане�и�

изграждането�на�капацитет�и�поставя�силно�ударение�върху�отчетността�на�

правителството�пред�народа�на�Афганистан,�като�например�оказва�подкрепа�на�

правителството�на�Афганистан�в�подобряването�на�правната�и�институционалната�

рамка�и�подпомага�усилията�на�гражданското�общество�и�медиите�в�пропагандирането�

на�борбата�с�корупцията.�Борбата�с�корупцията�може�да�се�води�и�чрез�отпускане�на�

финансиране�по�ключови�инициативи�като�ръководената�от�ООН�Програма�за�

управление�на�Афганистан�на�поднационално�равнище�(ASGP)�и�Проекта�за�отчетност�

и�прозрачност�(ACT)�на�Програмата�на�ООН�за�развитие.��

�
Борба�с�наркотиците�
�
21.� ЕС�подкрепя�усилията�на�Афганистан�за�намаляване�на�незаконното�отглеждане�и�

производство�на�наркотични�вещества,�чрез�програми�в�областта�на�правоприлагането,�

общественото�здраве�и�развитието�на�селските�райони.�ЕС�подкрепя�националната�

стратегия�за�контрол�на�наркотиците�и�ще�продължи�да�води�диалог�с�Афганистан�по�

въпросите�на�борбата�с�тях.�

�
Полицейска�дейност�
�
22.� Ударението,�което�EUPOL�поставя�върху�гражданските�полицейски�сили,�е�от�

изключително�значение�в�афганистанския�контекст.�Гражданските�полицейски�сили�са�

неразделна�част�от�изграждането�и�функционирането�на�правовата�държава.�ЕС�ще�

отдаде�особено�внимание�на�оптимизирането�на�усилията�си,�отдаването�на�приоритет�

на�засилването�на�координацията�между�EUPOL�и�двустранните�програми�на�

държавите5членки.�ЕС:��

�
23.� Ще�направи�необходимото�за�бързо�разполагане�на�оставащия�личен�състав�на�

EUPOL.�Търсят�се�нови�решения�за�увеличаване�на�броя�на�личния�състав,�напр.�чрез�

договорно�наемане�на�офицери,�финансирано�по�линия�на�бюджета�на�ОВППС�и�чрез�

подобряване�на�съществуващата�структура�за�стимулиране�на�командирования�състав.��
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24.� Ще�подпомогне�EUPOL�в�разширяването�на�ролята�му�в�специфичното�за�отделните�

провинции�и�региони�обучение,�което�се�основава�целенасоченото�обучение�за�

развитие�на�регионите,�провеждано�от�САЩ�и�други�държави.�Понастоящем�EUPOL�

прави�оценка�на�разпоредбите�в�областта�на�логистиката�и�сигурността,�които�ще�бъдат�

необходими�за�постигане�на�горепосочената�цел.�ЕС�ще�прецени�и�възможността�за�

създаване�на�механизъм�за�финансиране�в�подкрепа�на�дейностите�на�EUPOL,�най5вече�

по�отношение�на�проектите�за�провинциални�центрове�за�обучение.��

�

25.� Ще�засили�допълнително�неотдавнашното�укрепване�на�аспекта�на�правовата�държава�в�

EUPOL�чрез�допълнително�оперативно�планиране�и�назначаване�на�персонал�в�

мисията,�особено�в�провинциите.�Положителните�резултати�и�извлечените�поуки�от�

работата�в�министерствата�и�градските�структури�в�Кабул�следва�да�бъдат�пренесени�на�

провинциално�равнище.��

�

26.� Допълнително�ще�активизира�усилията�си�в�полицейския�сектор�чрез�увеличаване�на�

своя�политически�и�финансов�ангажимент�в�дейността�на�Международния�борд�за�

полицейска�координация�(МБПК)�в�сътрудничество�в�министерството�на�вътрешните�

работи.�ЕС�ще�работи�за�осигуряване�на�максимална�координация�с�инициативите�в�

рамките�на�мисията�на�НАТО�за�обучение�в�Афганистан,�включително�с�предстоящата�

инициатива�за�жандармерията�(EGF).�

�

27.� Следва�да�се�запази�съществената�подкрепа�за�Доверителния�фонд�за�Афганистан�

(LOTFA),�който�покрива�разходите�на�афганистанската�национална�полиция�

Подкрепата�за�LOTFA�представлява�един�от�основните�инструменти�на�ЕС�за�

подпомагане�на�необходимите�реформи�на�полицията.�Въпреки�това,�ще�бъдат�

необходими�увеличени�усилия,�за�да�бъдат�задействани�механизмите,�по�които�

бюджетът�на�афганистанската�полиция�да�стане�устойчив�от�фискална�гледна�точка�в�

дългосрочен�план.�

�

Сектора�на�правосъдието�

�

28.� ЕС�играе�ключова�роля�за�реформирането�на�сектора�на�правосъдието,�като�

Европейската�комисия�пое�водещи�функции�след�Римската�конференция�от�2007�г.�

Въпреки�това,�до�този�момент�напредъкът�в�реформите�в�сектора�на�правосъдието�бе�

бавен.�ЕС�ще�продължи�да�отдава�приоритет�на�споразумението�с�новото�

афганистанско�правителство�относно�ясни�и�реалистични�цели�за�напредък�в�сектора�

на�правосъдието,�особено�за�по5ефикасно�изпълнение�на�националната�програма�в�

областта�на�правосъдието�(NJP).�В�това�отношение�ЕС�ще�продължи�да�насочва�

финансирането�чрез�Доверителния�фонд�за�реконструкция�на�Афганистан/Правосъдие�

(ARTF/Justice).��
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29.� ЕС�също�отделя�особено�внимание�на:�

�

30.� Допълнителна,�съгласувана�помощ�и�политическа�подкрепа�за�органи,�които�подсилват�

конституционните�механизми�за�контрол�и�баланс,�и�установяването�на�официална�

правосъдна�система,�в�т.ч.�чрез�насърчаване�на�създаването�на�независим�орган�за�

надзор�в�областта�на�конституционното�право.�

�

31.� Законодателни�реформи�за�изграждане�на�по�ефикасна�и�ефективна�правосъдна�
система.�

�

32.� Осигуряване�на�обучение�и�професионално�развитие�за�съдии�и�прокурори�в�рамките�на�

независимия�национален�център�за�правно�обучение.��

�

Права�на�човека�

�

33.� Правата�на�човека,�по5специално�тези�на�жените�и�децата,�заемат�централно�място�в�

засиления�политически�диалог�на�ЕС�с�афганистанското�правителство.�ЕС�насърчава�

афганистанското�правителство�да�предприеме�конкретни�действия�за�пълно�зачитане�на�

тези�права.�Освен�това,�общественото�мнение�в�държавите5членки�е�все�по5

чувствително�спрямо�сведенията�да�нарушения�на�правата�на�човека�в�Афганистан,�

пример�за�което�е�полемиката�относно�шиитското�право.�Стратегията�на�ЕС�за�правата�

на�човека�в�Афганистан�ще�бъде�изцяло�прилагана.�Изпълнението�на�конкретните�

препоръки,�направени�по�време�на�всеобщия�периодичен�преглед�на�правата�на�човека�

през�2009�г.�за�Афганистан�от�Съвета�по�правата�на�човека,�дава�реални�възможности�за�

постигане�на�напредък�по�отношение�на�правата�на�човека.��

�

34.� ЕС�и�държавите5членки�ще�оказват�твърда�подкрепа�и�ще�изграждат�капацитет�за�

афганистанското�гражданско�общество.�Гражданското�общество�ще�получава�подкрепа,�

за�да�се�гарантира,�че�неговият�подход�е�по5стратегически�и�съгласуван,�насочен�към�

съвместни�действия�с�Парламента,�както�и�че�е�в�по5добра�позиция�да�лобира�пред�

афганистанското�правителство�по�въпросите�на�демокрацията�и�правата�на�човека.��
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3.� Насърчаване�на�растежа�чрез�селско�стопанство�и�развитие�на�

селските�райони�

�

35.� Посрещането�на�потребностите�на�жителите�на�селските�райони�е�решаваща�част�от�

изпълнението�на�политическите�стремежи�и�стремежите�за�развитие�на�афганистанския�

народ�като�цяло.�Осемдесет�процента�от�афганистанците�живеят�и�работят�в�селски�

райони,�като�селското�стопанство�и�развитието�на�тези�райони�остава�от�един�от�

основните�елементи�в�подобряването�на�препитанието,�изкореняването�на�бедността�и�

стимулирането�на�икономическото�възстановяване,�но�също�и�в�изграждането�на�

местно�управление.�Ето�защо�ЕС�ще�продължи�да�отделя�особено�внимание�на�този�

сектор.�С�цел�да�задълбочи�допълнително�ангажимента�си,�ЕС�ще�подкрепи�

правителството�на�Афганистан�в�напредъка�му�към�разработване�на�комплексни�

политики�и�програми�за�целия�сектор,�включително�за�развитие�на�алтернативни�

начини�на�препитание.��

�

36.� Някои�държави5членки�вече�подкрепят�определени�програми�и�агенции,�а�именно�

министерствата�на�селското�стопанство�и�на�възстановяването�на�селските�райони�и�

развитието.�Същевременно,�ЕС�следва�постепенно�да�се�оттегли�от�подпомагането�на�

отделни�проекти�и�да�ориентира�усилията�си�посредством�националната�рамка�за�

развитие�на�селското�стопанство,�която�предоставя�всеобхватен�план�за�развитие�на�

сектора.�

�
37.� В�това�отношение�националната�програма�за�солидарност�(NSP)�и�всеобхватния�

механизъм�за�развитие�на�селското�стопанство�и�райони�(CARD)�са�добри�примери�за�

национални�програми,�които�следва�да�получават�подкрепа�от�ЕС.�Подкрепа�заслужават�

и�схемите�за�микрокредити�за�селското�стопанство,�насочени�към�подпомагане�на�

афганистанския�частен�сектор�за�превръщането�му�в�двигател�на�растежа�в�селското�

стопанство�и�създаването�на�работни�места.�

�
38.� Стимулирането�на�търговията�е�важен�аспект�от�развитието�на�селското�стопанство:�

Афганистан�вече�получава�търговско�подпомагане�по�линия�на�схемата�„Всичко�освен�

оръжие“,�насочена�към�най5бедните�страни�в�света.�ЕС�ще�предостави�и�техническа�

помощ�за�по5нататъшно�подобряване�на�стандартите�на�афганистанската�продукция�за�

износ.�
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4.� Подобряване�на�ефикасността�на�присъствието�и�дейностите�на�ЕС�в�

Афганистан�

�

Постигане�на�съответствие�и�съгласуване�на�европейско�равнище�

�

39.� С�цел�да�се�постигне�по5добро�съответствие�и�съгласуване�на�усилията�на�Общността�и�

държавите5членки,�ЕС�ще�работи�за�единно�представителство�на�ЕС�в�Кабул,�като�се�

съвместяват�функциите�СПЕС�и�ръководител�на�делегацията�на�Европейската�комисия.�

В�близко�бъдеще�в�Кабул�ще�бъде�поставено�началото�на�процес�на�допълнително�

набелязване�на�конкретни�начини�за�подобряване�на�съгласуването�на�политиките�и�

взаимодействията�в�приоритетни�сектори,�като�се�започне�от�управлението,�

изграждането�на�капацитет�и�правовата�държава.�Този�процес�ще�протича�под�

ръководството�на�председателството,�на�специалния�представител�на�ЕС�и�на�

ръководителя�на�делегацията�на�ЕК�и�ще�допринася�за�участието�на�ЕС�в�съставянето�

на�следващото�споразумение�с�новото�афганистанско�правителство.�

�

Съгласуване�на�международно�равнище�

�

40.� ЕС�ще�предприеме�стъпки�за�засилване�на�ролята�и�ефикасността�на�правителството�на�

Афганистан�като�основен�фактор�за�координация�на�донорите,�с�подкрепата�на�

UNAMA.�ЕС�ще�предприеме�стъпки�за�подобряване�на�съответствието�и�

съгласуваността�в�рамките�на�самия�Съюз,�както�и�на�способността�си�„да�говори�с�

един�глас“�в�механизмите�за�съгласуване�на�донорите,�като�по�този�начин�улесни�

правителството�в�ролята�му�на�координатор.��

�

41.� Когато�това�е�целесъобразно�и�осъществимо,�ЕС�следва�да�се�стреми�максимална�част�

от�помощта�му�да�минава�през�каналите�на�афганистанското�правителство�или�чрез�

доверителни�фондове�с�участието�на�голям�брой�донори,�които�пряко�подпомагат�

афганистанското�правителство.�Следва�да�се�положат�също�усилия,�за�да�продължи�

нарастването�на�капацитета�на�афганистанското�правителство,�така�че�то�да�е�в�по5

добра�позиция�да�управлява�тази�пряка�подкрепа�от�донорите�в�рамките�на�централния�

бюджет.�Останалите�донори�извън�ЕС,�по5специално�САЩ,�следва�да�бъдат�приканени�

да�действат�по�сходен�начин.��
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42.� ЕС�също�така�ще�отдели�особено�внимание,�за�да�се�гарантира�че�продължаващите�

европейски�и�международни�усилия�в�областта�на�провинциалните�екипи�за�

възстановяване�са�достатъчно�добре�съгласувани�с�Националната�стратегия�за�развитие�

на�Афганистан�и�националните�програми�на�афганистанското�правителство.�В�това�

отношение�ЕС�ще�обмисли�активно�продължаването�на�пряката�помощ�за�дейностите�

на�провинциалните�екипи�на�ЕС�за�възстановяване�във�връзка�с�гражданската�подкрепа�

в�провинциите.��

�

5.� Хуманитарна�помощ�

�

43.� ЕС�ще�продължи�да�предоставя�хуманитарна�помощ�на�завръщащи�се�бежанци,�

разселени�лица,�общности,�засегнати�от�несигурност�и�други�уязвими�групи,�между�

които�засегнатите�от�природни�бедствия.�ЕС�подчертава�необходимостта�от�

гарантиране�на�пълното�спазване�на�международното�хуманитарно�право�в�ситуация,�

при�която�пространството�за�хуманитарна�дейност�е�все�по5ограничено.�ЕС�ще�

подкрепя�и�цялостната�координационна�функция�на�Координационното�бюро�на�ООН�

по�хуманитарни�въпроси�(OCHA)�по�отношение�на�хуманитарната�помощ�в�

Афганистан.�
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ПАКИСТАН�

�

1.� Един�стабилен�и�демократичен�Пакистан�е�от�първостепенен�интерес�за�ЕС.�Пакистан�е�

изправен�пред�непосредствени�предизвикателства�в�няколко�региона�от�своята�

територия;�необходими�са�неотложни�действия�в�отговор�на�тези�предизвикателства�в�

краткосрочен�и�средносрочен�план�по�въпроси�като�хуманитарната�помощ�и�

възстановяването,�но�също�реформата�в�сектора�на�сигурността,�социалните�услуги�и�

управлението.�ЕС�подкрепя�Пакистан�в�усилието�му�да�се�бори�срещу�всички�

екстремистки�групи�на�пакистанска�територия.�Изборът�на�ново�демократично�

правителство�предоставя�уникална�възможност�да�бъде�подпомогнато�укрепването�на�

демократичните�институции�в�Пакистан,�управлението�и�зачитането�на�правата�на�

човека,�както�и�за�развиване�на�по5тясно�и�амбициозно�партньорство�между�ЕС�и�

Пакистан.�Съвместното�комюнике�след��������срещата�на�високо�равнище�ЕС—

Пакистан�от�17�юни�2009�г.�представлява�цялостна�програма�за�съвместни�действия.��

�

1.� Подкрепа�за�стратегията�за�развитие�за�Малаканд�

�

2.� ЕС�ще�оказва�подкрепа�за�по5нататъшното�прилагане�на�цялостната�стратегия�за�

стабилизиране�и�социално5икономическо�развитие�за�Малаканд,�която�бе�представена�

от�правителството�на�Пакистан�пред�групата�„Приятели�на�демократичен�Пакистан“,�

по5специално�като�подпомага�реформата�в�сектора�на�сигурността�и�правовата�държава�

в�зависимост�от�оценката�за�следкризисните�потребности.�

�

3.� ЕС�и�държавите5членки�ще�определят�ресурси,�които�могат�да�се�използват�

дългосрочно�за�пълно�изпълнение�на�плана.�Същевременно�ЕС�ще�продължи�да�

предприема�действия�в�отговор�на�хуманитарната�криза�в�Пакистан,�която�по�всяка�

вероятност�ще�продължи�през�по5голямата�част�на�2010�г.�ЕС�изтъква�важността�на�

зачитането�на�хуманитарното�пространство�и�пълния�достъп�до�всички�засегнати�от�

конфликта.�

�

4.� ЕС�ще�разгледа�също�възможността�за�изпращане�на�експерти�с�цел�изграждане�на�

капацитет�за�по5добро�усвояване�на�международната�финансова�помощ�и�подпомагане�

на�Пакистан�в�управлението�му�на�международната�помощ�за�възстановяване�и�

развитие,�събрана�след�операциите�за�борба�с�бунтовниците�в�северозападната�част�на�

страната.�Редът�и�условията,�свързани�с�тази�помощ,�ще�бъдат�допълнително�проучени�

съвместно�с�пакистанските�власти,�които�отправиха�изрично�искане�за�това,�и�с�

останалите�международни�партньори,�между�които�ООН.�
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5.� ЕС�изразява�е�съгласен�с�пакистанското�правителство,�че�стратегията�за�Малаканд�може�

да�послужи�като�пилотен�проект�за�останалите�части�на�Пакистан.�

�

2.� Засилване�на�сътрудничеството�по�реформата�в�сектора�на�

сигурността�и�правовата�държава�

�

6.� ЕС�и�Пакистан�ще�установят�в�кратки�срокове�редовен�диалог�по�въпросите�на�борбата�

с�тероризма.�

�

7.� ЕС�ще�оказва�подкрепа�за�реформата�в�сектора�на�сигурността�(полиция/съдебни�

власти)�и�изграждането�на�капацитет�за�борба�с�тероризма.�ЕС�ще�подпомага�Пакистан�

при�изготвянето�на�цялостна�стратегия�в�областта�на�сигурността�и�борбата�с�

тероризма,�която�да�послужи�за�набиране�на�подкрепа.��

�

8.� ЕС�има�намерение�да�подкрепя�усилията�на�Пакистан�за�подобряване�на�вътрешната�

координация�на�мерките�за�борба�с�тероризма�и�прилагането�на�националната�стратегия�

за�борба�с�тероризма.�Гражданският�подход�е�от�първостепенно�значение�при�

сътрудничеството�с�Пакистан�на�равнище�ЕС.�Ето�защо,�ЕС�има�намерение�да�

предостави�подкрепа�на�полицейските�и�съдебните�власти�по�този�въпрос.�

�

9.� На�Пакистан�следва�да�бъде�оказана�конкретна�подкрепа�под�формата�на�изграждане�на�

капацитет,�и�по5специално�предоставяне�на�експертен�опит�от�ЕС�на�съответните�

правителствени�институции�като�министерството�на�правосъдието�(в�т.ч.�съдилищата�и�

прокуратурите)�и�министерството�на�вътрешните�работи.�Следва�да�бъде�оказана�

подкрепа�и�на�провинциалните�правителства.�

�

10.� Наред�с�практическата�подкрепа�чрез�осигуряване�на�обучение�и�оборудване,�по5

специално�за�полицията,�сътрудничеството�в�тази�област�следва�да�включва�и�диалог�

относно�укрепването�на�правовата�държава,�в�т.ч.�реформата�в�сектора�на�сигурността.�

�

11.� ЕС�ще�създаде�няколко�вътрешни�работни�групи�за�прилагане�на�последващите�

доклади�за�оценка�на�борбата�с�тероризма,�в�т.ч.�последващите�действия�по�конкретни�

предложения�за�проекти.�
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3.� Засилване�на�сътрудничеството�в�областта�на�демокрацията�и�правата�

на�човека�
�

12.� ЕС�ще�предложи�помощ�на�Пакистан�за�прилагане�на�препоръките�на�мисията�на�ЕС�за�

наблюдение�на�изборите,�изготвени�след�парламентарните�избори�през�2008�г.�Сред�

областите,�в�които�е�необходимо�да�се�вземат�мерки,�са�реформата�на�избирателната�

система,�подобряването�на�изборното�законодателство,�подкрепата�за�свободата�на�

пресата,�обучението�за�политическите�партии,�разработването�на�процедура�за�жалби�и�

обжалване,�засилване�на�надзора�на�избирателната�администрация�от�страна�на�

парламента�и�обучение�във�връзка�с�отразяването�на�изборите�от�медиите.�

�

13.� ЕС�ще�засили�диалога�с�Пакистан�относно�правата�на�човека,�както�двустранно,�така�и�в�

рамките�на�форумите�на�ООН.�ЕС�ще�оказва�подкрепа�на�институциите�по�правата�на�

човека�и�на�гражданското�общество,�като�взема�предвид�препоръките�на�всеобщия�

периодичен�преглед�на�Съвета�по�правата�на�човека.�

�

14.� ЕС�ще�засили�подкрепата�си�за�пакистанското�гражданско�общество,�като�отделя�

особено�внимание�на�медиите,�политическите�партии,�мозъчните�тръстове,�

неправителствените�организации�и�групите�за�защита�на�правата�на�човека,�по�начини,�

които�съответстват�на�международно�признатите�норми�и�практики.�

�
4.� Засилване�на�сътрудничеството�в�областта�на�неразпространението�на�

ядрени�оръжия�

�
15.� ЕС�ще�се�ангажира�със�засилен�експертен�диалог�в�контекста�на�съществуващите�рамки�

в�областта�на�неразпространението�на�ядрени�оръжия,�с�цел�да�се�определят�възможни�

области�на�сътрудничество.�

�

5.� Засилване�на�сътрудничеството�в�областта�на�социалноX

икономическото�развитие�
�

Подкрепа�за�икономическото�развитие�и�търговията�
�

16.� Напредъкът�в�областта�на�търговията�е�основен�елемент�от�съвместното�комюнике,�тъй�

като�търговията�и�инвестициите�са�от�съществено�значение�за�по5нататъшното�развитие�

на�Пакистан.�ЕС�ще�работи�съвместно�с�Пакистан�за�по5нататъшно�либерализиране�на�

търговията�със�стоки�и�услуги�с�цел�взаимно�подобряване�на�пазарния�достъп�и�

сближаване�в�нормативната�уредба.�Това�включва�изграждане�на�капацитет�и�

техническа�и�финансова�помощ,�която�да�използва�наличните�ресурси�с�цел�техническа�

подкрепа�за�търговията.�ЕС�и�Пакистан�се�споразумяха�да�активизират�целенасочения�

диалог�с�оглед�подобряване�на�двустранните�търговски�отношения,�включително�чрез�

възможността�за�сключване�споразумение�за�свободна�търговия.�
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ЕС�ще�продължи�да�подкрепя�Пакистан�в�изпълнението�на�санитарните�и�

фитосанитарни�изисквания�на�ЕС�по�отношение�на�рибните�и�други�продукти.�ЕС�и�

Пакистан�ще�проучат�възможността�за�допълнително�сътрудничество�в�области�като�

стандартите�за�качество�и�интелектуалната�собственост�с�цел�по5нататъшно�

подобряване�на�двустранните�търговски�отношения.�ЕС�ще�проучи�как�различни�

аспекти�на�преференциалния�тарифен�режим�(GSP+)�биха�могли�да�бъдат�разглеждани�

в�контекста�на�подготовката�на�следващия�регламент�за�общата�система�за�

преференции,�за�да�се�даде�възможност�на�нови�бенефициери,�между�които�евентуално�

Пакистан,�да�се�възползват�от�тази�схема.�

�

Образование,�поXспециално�средно�образование,�и�професионално�обучение�

�

17.� ЕС�ще�продължи�да�поставя�ударение�на�засилването�и�подобряването�на�системата�за�

обществено�образование,�като�същевременно�разглежда�начините�за�предотвратяване�

на�използването�на�училищата�като�инкубатори�на�екстремизъм.�Отделя�се�

необходимото�внимание�на�дейностите�на�значимите�партньори�в�тази�област.��

�

Енергетика�

�

18.� Безопасните,�сигурни,�достъпни�и�устойчиви�доставки�на�енергия�са�основен�елемент�

от�икономическото�възстановяване,�устойчивия�растеж�и�развитие�в�Пакистан.�ЕС�ще�

предоставя�на�пакистанското�правителство�техническа�помощ�и�друг�експертен�опит.�С�

приоритет�ще�се�ползват�възобновяемите�енергийни�източници�и�енергийната�

ефективност,�които�ще�бъдат�част�от�работата�на�оперативната�група�по�енергетика�към�

групата�„Приятели�на�демократичен�Пакистан“.�

�

Многостранен�донорски�доверителен�фонд�за�пограничните�региони�

�

19.� Създаването�на�многостранен�донорски�доверителен�фонд�под�управлението�на�

Световната�банка�за�нуждите�на�северозападната�погранична�провинция,�Балочистан�и�

на�федерално�администрираните�племенни�зони,�което�бе�обявено�от�срещата�на�високо�

равнище�на�групата�„Приятели�на�демократичен�Пакистан“�от�24�септември�2009�г.�в�

Ню�Йорк,�следва�да�улесни�подкрепата�на�ЕС�и�държавите5членки�за�тези�зони�и�да�

задълбочи�политическия�и�стратегическия�диалог�с�пакистанското�правителство.��
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6.� Засилване�на�диалога�и�партньорството�ЕС—Пакистан�

�

20.� ЕС�ще�официализира�редовните�заседания�за�политически�обмен�по�програмата�за�

сътрудничество�като�цяло�и�ще�води�зрял�и�взаимен�диалог�с�пакистанските�власти.��

�

21.� Засиленият�и�по5ефективен�ангажимент�на�ЕС�в�Пакистан�следва�да�бъди�в�допълнение�

на�решителни�действия�на�правителството�на�Пакистан�по�въпросите�на�доброто�

управление,�демократичното�развитие,�реформата�в�сектора�на�сигурността,�правовата�

държава,�правата�на�човека,�както�и�административната�и�икономическата�реформа.��

�

22.� ЕС�ще�прикани�Пакистан�да�постави�началото�на�официални�разговори�във�формат�

„тройка“�на�равнище�работни�групи/експерти�(най5вече�COTER),�когато�това�е�

необходимо�и�като�допълнение�към�вече�направеното�в�контекста�на�съвместната�

комисия�и�нейните�подгрупи�(които�следва�да�заседават�по5често).�Наред�с�разговорите�

във�формат�„тройка“�между�външните�министри�на�ЕС�и�на�Пакистан�и�политическите�

директори,�тези�заседания�следва�да�дават�своя�пряк�принос�за�срещите�на�високо�

равнище.�

�
23.� ЕС�ще�постави�началото�на�контакти�и�посещения�на�високо�равнище,�като�работи�с�

всички�нива�на�пакистанската�администрация.�Предвид�основния�приоритет,�който�ЕС�

отдава�на�Пакистан,�и�широкия�кръг�от�въпроси�в�отношенията�ЕС—Пакистан,�които�

следва�да�бъдат�оценявани�периодично,�ЕС�ще�разгледа�възможността�за�срещи�на�

високо�равнище�с�Пакистан�в�бъдеще,�на�които�да�бъде�направен�преглед�и�да�се�

стимулира�напредъкът�по�проблематиката�на�отношенията�ЕС—Пакистан.�

�
24.� ЕС�ще�проучи�засилването�на�сътрудничеството�между�Общността�и�държавите5членки�

по�отношение�на�официалната�помощ�за�развитие�(ODA),�предоставяна�на�Пакистан,�в�

съответствие�с�политиките�и�приоритетите�на�правителството.�Редица�държави5членки�

са�отпуснали�финансови�ресурси�за�Пакистан,�но�само�малък�брой�имат�капацитет�—�от�

гледна�точка�на�сигурността�и�логистиката�—�да�подпомагат�страната�на�място.�По5

доброто�съгласуване�на�ресурсите�между�държавите5членки�и�Комисията,�напр.�чрез�

споменатия�по5горе�донорски�доверителен�фонд,�ще�даде�възможност�за�повишаване�на�

координирането�на�ресурсите�и�подобряване�на�ефективността�на�помощта�в�труден�

контекст�от�гледна�точка�на�развитието.�

�
25.� С�цел�да�постигне�по5голяма�ангажираност�на�ЕС�в�подкрепа�на�демократичните�процеси�в�

Пакистан�и�като�отчита�неотдавнашното�удължаване�на�мандата�на�СПЕС�за�Афганистан,�

ЕС�ще�подсили�функциите�и�присъствието�на�СПЕС�в�Исламабад.�
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7.� Подобрена�координация�на�ЕС�в�рамките�на�международната�

координация�

�

26.� ЕС�ще�работи�за�подобряване�на�вътрешната�координация,�както�и�на�координацията�с�

ключови�трети�държави�в�рамките�на�международните�форуми�за�Пакистан�като�

например�групата�„Приятели�на�демократичен�Пакистан“(FODP)�и�Форума�за�развитие�

на�Пакистан�(PDF).�Засилването�на�ролята�на�ЕС�предполага�предварителна�

координация�и�изготвяне�на�документи�за�позицията�на�Съюза�по�ключови�области�на�

подкрепа.�Целта�на�ЕС�е�FODP�да�продължи�да�бъде�форум�за�стратегически�дискусии,�

докато�предназначението�на�Форума�за�развитие�на�Пакистан�е�да�координира�и�

съгласува�стратегията�за�развитие,�както�и�да�води�диалог�по�политиката�на�развитие.�

�

�

�

*� *� *�

�


