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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar chomhar slándála idir AE agus an Afraic i réigiún na Saiheile, Iarthar na hAfraice 
agus i gCorn na hAfraice
(2020/2002(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– Ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), agus go háirithe Airteagail  
41, 42, 43, 44, 45 agus 46 de,,

– ag féachaint don Teachtaireacht Chomhpháirteach ón gCoimisiún agus ó Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála an 9 Márta 2020, dar 
teideal ‘I dtreo Straitéis Chuimsitheach leis an Afraic’ (JOIN(2020)0004),

– ag féachaint don Dearbhú Comhpháirteach ó cheannairí bhallstáit an Ghrúpa de Chúig 
thír na Saiheile (G5 na Saiheile), agus ó Uachtarán Phoblacht na Fraince arna dhéanamh  
ag cruinniú mullaigh an 13 Eanáir 2030 a tionóladh in Pau, an Fhrainc (Dearbhú Pau),

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle an  20 Aibreán 2015 maidir le Plean 
Gníomhaíochta Réigiúnach 2015-2020 don tSaiheil, an 16 Márta 2015 maidir le Plean 
Gníomhaíochta 2015-2020 an Aontais do Mhurascaill na Guine agus an 25 Meitheamh 
2018 maidir le Corn na hAfraice/An Mhuir Rua,

– ag féachaint dá rún an 15 Eanáir 2013 maidir le Straitéis AE do Chorn na hAfraice1,

– ag féachaint don Straitéis maidir le Forbairt agus Slándáil  Thíortha G5 na Saiheile de 
mhí Mheán Fómhair 2016, don Chreat  le haghaidh  Gníomhaíochtaí Tosaíochtaí 
Comhtháite de mhí Feabhra 2020, do Chomhaontas na Saiheile agus don 
Chomhpháirtíocht maidir le Cobhsaíocht agus maidir le Slándáil sa tSaiheil,

– ag féachaint dá rúin an 15 Eanáir 2020 maidir le cur chun feidhme  an chomhbheartais 
slándála agus cosanta2 agus maidir le cur chun feidhme an chomhbheartais eachtraigh 
agus slándála3,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Fhorbairt,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A9-0000/2020),

A. de bhrí gur réamhchoinníoll í an tslándáil don fhorbairt; de bhrí nach mbeidh aon 
síocháin inbhuanaithe ann gan forbairt ná díothú na bochtaineachta;  de bhrí, chun 

1 O C 440, 30.12.2015, lch. 38
2 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0009.
3 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0008.
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slándáil agus forbairt a áirithiú,  nach mór do gach tír inniúlachtaí a bheith acu nó a fháil 
sna hearnálacha bunriachtanacha go léir, lena n-áirítear an tslándáil agus an chosaint 
agus de bhrí  nach amháin go ndéanfaidh sé seo an tír sin  a chobhsú  ach go gcuirfidh 
sé ar a chumas freisin rannchuidiú go cruthaitheach leis an  tsíocháin, leis an 
gcobhsaíocht agus le cosc géarchéime ina réigiún;

B. de bhrí go bhfuil an Afraic ón Aigéan Atlantach san iarthar go dtí an Mhuir Rua agus an 
tAigéan Indiach san oirthear ag streachailt chun dul i ngleic le dúshláin, agra-thréadaigh  
mar thoradh ar athrú aeráide, fás daonra agus dífhoraoisiú; de bhrí gur dúshlán mór eile 
é teacht chun cinn cineálacha nua geilleagair maifia, lena n-áirítear gáinneáil ar dhaoine 
agus drugaí agus onnmhairiú neamhrialaithe taiscí óir, ar ní é, i dteannta thréigean, 
neamhéifeachtúlacht agus éilliú an riaracháin,  a bhfuil hibridiú idir grúpaí 
sceimhlitheoireachta, gáinneálaithe agus coinbhleachtaí traidisiúnta pobail agus 
réigiúnacha, agus feiniméan an antoisceachais jiohádaigh ag teacht chun cinn mar 
fhreagairt bhréagach le haghaidh na sochaithe lena mbaineann;

C. de bhrí go gcuireann an bhochtaineacht agus an mhíshlándáil lena chéile agus go 
gcuireann siad brú ar dhaoine óga dul ar imirce chun na hEorpa ar thóir beatha níos 
fearr,  rud  a dhéanann bochtú ar thíortha trí na hacmhainní daonna is fearr a bhaint 
díobh;

D. de bhrí go mbeidh na dúshláin thuasluaite imithe in olcas le paindéim  COVID-19;

E. de bhrí gur reáchtáil an tAontas Eorpach ceithre mhisean agus oibríocht mhíleata den 
chomhbheartas slándála agus cosanta chun Fórsaí Armtha na Somáile a oiliúint agus a 
chomhairliú  (misean oiliúna an Aontais Eorpaigh (EUTM) an tSomáil  – 2010),  Mailí  
(EUTM Mhailí  – 2013) agus (EUTM RCA – 2016) Phoblacht na hAfraice Láir , 
oibríocht mhíleata chabhlaigh amháin ) oibríocht ATALANTA  de chuid fhórsa 
cabhlaigh an Aontais Eorpaigh (NAVFOR) – 2009),  agus trí mhisean shibhialtacha 
chun fórsaí slándála inmheánacha Mhailí  a oiliúint agus comhairle a thabhairt dóibh 
(misean AE um fhorbairt acmhainne (EUCAP)  Saiheil Mhailí –  2012), an Nígir   
(EUCAP Shaiheil  na Nígire – 2014)  agus an tSomáil (EUAM) na Somáile – 2014), 
agus reáchtálfaidh sé misean comhairleach (EUAM) go luath  i bPoblacht na hAfraice 
Láir;

F. de bhrí go bhfuil AE ag tacú freisin le bunú agus le hoibriú Fhórsa Comhpháirteach G5 
na Saiheile;

G. de bhrí  go ndearnadh, tar éis blianta oiliúna, bac a chur ar  mhisin thuasluaite an 
Aontais Eorpaigh ó thaobh  a n-inbhuanaitheachta agus éifeachtúlachta de mar gheall ar 
a sainordú, ar  a gcláir oiliúna, agus ar easpa trealaimh bhunúsaigh, lena n-áirítear airm, 
armlón agus feithiclí;

H. de bhrí gur lamháladh leis na srianta sin do thríú tíortha, go háirithe an Rúis, an tSín, an 
Tuirc, an bhearna a d’fhág an tAontas Eorpach a líonadh tríd an trealamh sin a 
sholáthar;

I. de bhí nach raibh arm na Somáile, ná arm Mhailí ná Fórsaí Armtha Phoblacht na  
hAfraice Láir (FACA) in ann rannchuidiú go héifeachtach chun comhrac i gcoinne na 
jiohádach  agus an limistéar  a saoradh le cabhair ó fhórsaí idirnáisiúnta cáirdiúla a 
choinneáil agus a dhaingniú, agus gurb é an toradh atá air sin go measann an pobal 
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áitiúil go bhfuil siad tréigthe agus go bhfuil eagla orthu go gcuirfeadh na jiohádaigh  nó 
na grúpaí armtha in PAL ina leith go bhfuil siad ag comhoibriú leis an rialtas a luaithe a 
fhillfidh siad agus a athshealbhóidh siad an limistéar as ar díbríodh iad;

J. de bhrí  go bhfuil an staid ghinearálta éirithe i bhfad níos measa  tar éis blianta de bheith 
rannpháirteach sna misin shibhialta agus mhíleata thuasluaite agus gur gá mar sin 
straitéis nua chuimsitheach a chur chun feidhme;

K. de bhrí gur chuir an Rúis na céadta teagascóirí chun saighdiúirí FACA a oiliúint agus a 
armáil;

L. de bhrí go soláthraíonn an Ciste Eorpach Forbraíochta agus Saoráid Síochána don 
Afraic (SSA) tacaíocht don Aontas Afracach, agus maoiniú á thabhairt acu, i measc 
rudaí eile, do chostas oibriúcháin oibríochtaí síochánaíochta míleata san Afraic;

An ghníomhaíocht a rinne an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit 

1. á mheas go gcaithfidh an tAontas Eorpach na tionscnaimh forbartha agus slándála a 
bhfuil siad rannpháirteach iontu a chomhordú mar chuid de straitéis chomhtháite;

2. á mheas gur cheart do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do 
Ghnóthaí Eachtracha misin agus cláir forbartha agus slándála a chomhordú faoi údarás 
na Comhairle i gcomhréir le hAirteagal 43 (2) CAE agus gur cheart ionad foirceadail 
láraithe a bhunú a chlúdóidh an Cumas Míleata Pleanála agus Seolta  agus na misin 
oiliúna um Chumas Sibhialtach Pleanála agus Seolta , agus tionscadail a thacaíonn leis 
an earnáil slándála nó a dhéanann í a athchóiriú;

3. á iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú  ar Airteagal 3a (4) (b) agus (c) de Rialachán (AE) 
Uimh. 230/2014 i bhfianaise an díghrádaithe thromchúisigh agus thromaí sna dálaí 
slándála sa réigiún agus chun aon bhearnaí  i Misin agus tionscadail AE  a líonadh 
d’fhonn tacú le fothú acmhainneachta  na gcomhpháirtithe san earnáil slándála, lena n-
áirítear trí mhaoiniú le haghaidh caiteachas míleata agus trí airm, armlón nó trealamh 
marfach, iompar agus oiliúint atá riachtanach a sholáthar chun cumas comhraic fhórsaí 
armtha na hAfraice atá ag comhrac i gcoinne an jiohádachais a fheabhsú ; ag tacú le 
Teachtaireacht Chomhpháirteach an Choimisiúin agus Ardionadaí an Aontais do 
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála  an 28 Aibreán 2015 dar teideal 
‘Fothú acmhainneachta chun tacú leis an tslándáil agus an fhorbairt  - Comhpháirtithe a 
chumasú chun géarchéimeanna a chosc agus a bhainistiú’4;

4. á iarraidh  ar Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí 
Eachtracha cinneadh ón gComhairle a mholadh maidir le seirbhís shonrach a bhunú 
chun maoirseacht a dhéanamh ar sholáthar agus ar úsáid trealaimh agus oiliúna den sórt 
sin; á iarraidh go gcuirfear maoiniú ar fáil ó bhuiséad AE don chaiteachas riaracháin a 
eascróidh as cinneadh na Comhairle sin, lena n-áirítear le haghaidh pearsanra; á iarraidh 
ar an gComhairle táille a ghearradh ar na Ballstáit as an gcaiteachas a eascraíonn as 
soláthar agus úsáid trealaimh agus oiliúna den sórt sin; á iarraidh ar na Ballstáit nach 
nglacann páirt i soláthar agus úsáid ábhar den sórt sin a mhaoiniú staonadh ón vótáil sa 
Chomhairle.

4 JJOIN(2015)0017
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5. á mheas gur chuir an easpa trealaimh bhunúsaigh sna tíortha atá buailte bac ar 
inbhuanaitheacht agus éifeachtúlacht mhisin shibhialta agus mhíleata AE san Afraic 
agus go bhfuil gá dá bhrí sin leis na nithe seo a leanas:

(a) go mbeadh buiséad AE mór go leor chun dul i ngleic go héifeachtach leis na 
dúshláin reatha a bhaineann le hoiliúint agus le trealamh míleata (lena n-áirítear 
airm, muinisin agus iompar);

(b) an SSA a oiriúnú d’fhonn na teorainneacha reatha ar éadáil arm agus muinisean a 
shárú;

6. á mheas gur cheart gach ionstraim mhaoinithe a iniúchadh d’fhonn tacú le forbairt  
inniúlachtaí slándála sna tíortha Afracacha atá buailte, de réir Airteagail 209 agus 212 
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh  agus i bhfianaise na géarchéime 
slándála an-tromchúiseach i réigiún na Saiheile agus an tSahára;

7. á mholadh go mbreithneoidh AE ar rannchuidiú le costais oibríochta agus lóistíochta na 
n-oibríochtaí i gcoinne sceimhlitheoireacht jiohádach arna ndéanamh ag fórsaí armtha 
na Máratáine, Mháilí, Bhuircíne Fásó, na Nígire agus Shead,  faoi chuimsiú na n-
oibríochtaí  síochánaíochta i limistéar na Saiheile agus an tSahára trí chur chuige atá 
cosúil leis an gcur chuige a ghlacann sé maidir le maoiniú Fhórsaí G5 agus Mhisean an 
Aontais Afracaigh sa tSomáil (AMISOM);

8. ag aontú na saoráidí céanna a chur i bhfeidhm ar na cláir oiliúna atá ann cheana chun 
trealamh míleata a sholáthar, lena n-áirítear airm, amhail  iad siúd a sholáthraítear le 
haghaidh imscaradh agus oiliúint fhórsa G5 na Saiheile, lena n-áirítear tacaíocht 
airgeadais más gá;

9. á mholadh go mbeadh maoiniú aon ghníomhaíochtaí um fhothú acmhainneachtaí 
coinníollach ar phlean gníomhaíochta lena ngabhann spriocdhátaí réasúnacha agus an 
fhéidearthacht ann coigeartuithe breise a dhéanamh maidir leis an éabhlóid ar an staid;

10. á iarraidh  go ndéanfaí  formáid  mhisin oiliúna EUTM Mháilí, EUTM RCA agus 
EUTM na Somáile a athshainiú chun oiriúnú níos fearr d’fhíor-riachtanais fhórsaí 
armtha na dtíortha tairbhíocha trí na nithe seo a dhéanamh:

(a) comhchuibhiú a dhéanamh ar mhodhanna oiliúna agus ar  rialacha nós imeachta 
agus comhraic agus a áirithiú go bhfuil siad uathúil;

(b) a áirithiú  go mbeidh  teagascóirí, i gcomhar leis na  húdaráis mhíleata áitiúla, in 
ann saighdiúirí a roghnú as measc iad siúd a bheidh molta ag an rialtas áitiúil, 
oiliúint a chur orthu  le bheith ina dtrodaithe cumasacha, agus maoirseacht a 
dhéanamh orthu agus a bheith in éineacht leo ar an láthair a luaithe a bheidh a n-
oiliúint críochnaithe acu chun measúnú a dhéanamh orthu agus aonaid a chosc ar 
dhíscaoileadh agus saighdiúirí  ar scaipeadh;

(c) lárionaid oiliúna a sholáthar le trealamh aonair agus comhroinnte araon, lean n-
áirítear airm (mura soláthraíonn an tír lena mbaineann iad) chun a áirithiú gur féidir  
oiliúint iomchuí a thabhairt;

(d) á áirithiú  go bhfreagraíonn an oiliúint don réaltacht oibriúcháin, , i.e. ba cheart 
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soghluaisteacht a bheith ar áireamh ann;

11. á chreidiúint go gcaithfidh AE meastóireacht chuimsitheach a dhéanamh ar mhisin 
shibhialtacha  EUCAP  Shaiheil Mháilí  ar EUCAP Shaiheil  na Nígire, ar  EUCAP 
RCA, agus  iad a oiriúnú d’fhíor-riachtanais chun iad a dhéanamh go hiomlán 
oibríochtúil  agus éifeachtach;

12. á mheas sé nach bhfuil Rialtas na Somáile in ann a dhualgais a chomhlíonadh agus nach 
bhfuil arm na Somáile in ann cur i gcoinne gníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta al-
Shabab agus nach bhfuil sé ullamh fós teacht i gcomharbacht ar AMISOM; á mheabhrú  
go raibh arm na Somáile ceaptha teacht i gcomaharbacht ar AMISOM i mí na Nollag 
2021;  á chur i bhfios go láidir go n-éilítear clár nua agus cuimsitheach cúnaimh chun an 
cuspóir sin a bhaint amach;

13. á éileamh go ndéanfaidh sínitheoirí chomhaontuithe na hAilgéire cloí leis na 
comhaontuithe agus iad a chur chun feidhme gan mhoill;

14. á chreidiúint gur cheart don Aontas Eorpach leanúint de thacaíocht airgeadais a 
thabhairt do AMISON  via an SSA,  trí mhisean AE (ATALANTA, EUTM  na Somáile 
agus  EUCAP na Somáile) a choinneáil ar bun , tacú leis na hinstitiúidí daonlathacha 
agus leanúint d’aon oiliúint ar an arm náisiúnta nach bhfuil nasctha le leasanna 
réigiúnacha;;

15. á iarraidh ar AE cabhrú le fórsaí comhpháirteacha G5 na  Saiheile a bheith ag feidhmiú 
trí chúnamh airgeadais a sholáthar go díreach chun airm agus trealamh míleata 
leormhaith a fháil; á iarraidh ar na comhpháirtithe a rinne gealltanais ag Comhdháil 
Dheontóirí na Bruiséile an 22 Feabhra 2018 iad a chur chun feidhme go gasta;

16. á chreidiúint go gcaithfidh stáit na hAfraice freagracht a ghlacadh as a gcuid dualgas 
ceannasach a chomhlíonadh i ngach réimse a bhfuil jiohádaigh, gáinneálaithe agus 
ropairí ruaigthe as trí sheirbhísí bunúsacha a sholáthar (riarachán, soláthar uisce agus 
cumhachta, sláinte, ceartas, oideachas), fiú más ceart do chuid de na seirbhísí seo a chur 
ar fáil go sealadach ag an arm nó ag na fórsaí slándála, go dtí go dtiocfaidh an riarachán 
sibhialta i gcomharbacht orthu;

17. ag tacú le hiarratas na hAfraice chuig Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe go 
gcuirfí fórsa comhpháirteach G5 na Saiheile agus AMISON faoi Chaibidil VII de Chairt 
na Náisiún Aontaithe chun tairbhiú de mhaoiniú inbhuanaithe;

18. á chur i bhfáth go bhfuil sé inmhianaithe comhordú a dhéanamh le tíortha na hAfraice 
Thuaidh chomh maith le rannchuidiú éifeachtach leis an tsíocháin agus leis an 
athmhuintearas sa Libia chun é a chosc ó bheith ina teophointe le haghaidh scaipeadh an 
jiohádachais, na n-arm agus na gáinneála ar dhaoine;

19. á chur in iúl gur geal léi  iarrachtaí na Máratáine cur chuige sóisialta agus forbartha a 
ghlacadh maidir lena freagairt mhíleata agus slándála; á chur i bhfios go seasann sí leis 
an Nígir, le Mailí agus le Buircíne Fasó, tíortha a mbíonn tionchar mór ag an 
sceimhlitheoireacht orthu;

 ag comhlánú iarrachtaí agus íobairtí an phobail idirnáisiúnta, Mhisean Ilghnéitheach 
Comhtháite Cobhsúcháin na Náisiún Aontaithe i Mailí, an Tascfhórsa Chomhpháirtigh 
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Ilnáisiúnta , an G5 agus Fhórsaí Armtha na Fraince (Oibríocht Barkhane ), EUTM 
Mhailí agus Arm Shead , arb é an fórsa riachtanach é in earnálacha lárnacha agus thoir 
an G5 a éilíonn tacaíocht speisialta dá chathláin;

20.  á mholadh do na Ballstáit  tacú agus comhoibriú le hoibríochtaí Barkhane agus Takuba;

21. á iarraidh ar AE aird ar leith a thabhairt ar scaipeadh an jiohádachais i réimsí mar an 
tAigéan Indiach agus Iarthar na hAfraice agus comhar a thabhairt ar iasacht agus cláir 
chúnaimh a bhunú nuair is gá;

Dea-rialachas agus forbairt

22. á lua nach féidir aon straitéis slándála a bheith ann gan comhghníomhaíocht forbartha;

23. á chreidiúint sé gur cheart don Aontas Eorpach a áirithiú go bhfuil pleananna forbartha 
ilearnálach agus réiteach domhanda a sholáthar ar dhúshláin an réigiúin lena mbaineann 
á chur in iúl  go bhfuil sí den tuairim go gcaithfidh an lucht riaracháin na pleananna seo 
a ghlacadh i gcomhaontú leis na pobail thairbhíocha áitiúla agus a chur chun feidhme le 
rannpháirtíocht eagraíochtaí daonnúla chun comhordú éifeachtach a áirithiú;

24. ag tathant ar AE meastóireacht chuimsitheach a dhéanamh agus cur chun feidhme 
chonclúidí na Comhairle maidir leis an bPlean Réigiúnach don tSaiheil, Plean  
Gníomhaíochta AE do  Mhurascaill na Guine 2015-2020,  Corn na hAfraice/An Mhuir 
Rua agus Saiheil/ Mailí (25 Meitheamh 2018), agus Dearbhú Pau a chur chun cinn;

25. á mheas gur cheart díriú ar na nithe seo a leanas le forbairt na hAfraice:

(a) an daonlathas a chomhdhlúthú trí fhíorchóras parlaiminteach a áirithiú, agus saoirsí 
uile na sochaí sibhialta a ráthú;

(b) mná a chumhachtú trína ról mar chroílár theaghlaigh na hAfraice a aithint agus a 
rannpháirtíocht in institiúidí áitiúla agus náisiúnta a chur chun cinn;

(c) seirbhísí bunúsacha a sholáthar mar shláinte agus oideachas chun muinín daoine sa 
stát a mhéadú;

(d) cobhsaíocht riaracháin agus dhlíthiúil a áirithiú agus an bhochtaineacht agus an 
éilliú a chomhrac;

26. á chur in iúl gur cúis imní mhór di go bhféadfadh an ghéarchéim slándála san Afraic atá 
ann faoi láthair díláithriú ollmhór a dhéanamh ar an daonra, rud a bhainfeadh an bonn 
de stáit na hAfraice Thuaidh agus a mbeadh tionchar aige ar an Eoraip;

27. á mheas sé go bhfuil sé bunriachtanach cúnamh urghnách a sholáthar do na réigiúin lena 
mbaineann i bhfianaise an dúshláin ollmhhóir a eascraíonn as paindéim COVID-1 ;

28. á mholadh go ndéanfadh AE, mar aon leis an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus 
leis anm Banc Domhanda, idirghabháil ar leibhéal airgeadais chun cabhrú le fiachas a 
rialú agus ús a íoc;

29. á mholadh go nglacfadh na tíortha lena mbaineann na bearta is gá chun rochtain  saor in 
aisce ar chúnamh daonnúil agus seirbhísí bunúsacha a cheadú do dhaoine i ngátar, lena 
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n-áirítear iad siúd atá ina gcónaí i gcríocha nach bhfuil smacht ag an rialtas orthu, 
breithniú ar a reachtaíocht frithsceimhlitheoireachta a leasú chun díolúintí daonnúla a 
áireamh, agus sábháilteacht na n-oibrithe daonnúla a áirithiú;

30. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.


