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

A Chathaoirligh Loiseau,

Faoin nós imeachta thuasluaite, chinn an Coiste um Fhorbairt tuairim a chur faoi bhráid do 
choiste. Trí nós imeachta i scríbhinn, chinn an coiste an tuairim a sheoladh i bhfoirm litreach.

Rinne an Coiste um Fhorbairt breithniú ar an ábhar ag a chruinniú an 29 Bealtaine 2020. Ag an 
gcruinniú sin, chinn sé a iarraidh ar an bhFochoiste um Shlándáil agus um Chosaint, mar an 
coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin.

Le dea-mhéin,

Tomas Tobé
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MOLTAÍ

1. ag aithint gur réamhchoinníoll riachtanach í an tslándáil don fhorbairt; ag aithint nach 
mbeadh forbairt inbhuanaithe ann gan slándáil, gan síocháin agus gan chobhsaíocht; á 
chur i bhfáth go bhfuil an bhochtaineacht agus an t-ocras mar bhunchúiseanna na 
héagobhsaíochta agus na coinbhleachta; is eol dó go maith, agus na staideanna 
deireanacha comhcheangailte le: 

(a) neamhshlándáil bia; 
(b) héagothroime; 
(c) dífhostaíocht; 
(d) suaithí a bhaineann leis an aeráid; 
(e) héagobhsaíocht pholaitiúil 
(f) neamhábaltacht rialtasach chun seirbhísí bunúsacha a chur ar fáil, amhail sláinte, 
uisce, sláintíocht, oideachas agus cosaint shóisialta;
(g) hard leibhéil éillithe i rialtas agus easpa smacht reachta i réigiúin na hAfraice is 
leochailí;
(h) heaspa tacaíochta tugtha do bhainistíocht rannpháirtíochta chomhoibríoch 
inbhuanaithe i réimsí coinbhleachtaí talamhúsáide, 

go rannchuidítear le coinbhleachtaí fadmharthanacha, le hantoisceachas reiligiúnda agus 
le géarchéimeanna daonnúla; ag tabhairt chun suntais, dá bhrí sin, go bhfuil gá le 
hathchóirithe slándála fadtéarmacha atá dírithe ar fhorbairt agus ar shíocháin 
inbhuanaithe sa tSaiheil, Iarthar na hAfraice agus i gCorn na hAfraice a chomhcheangal 
le hiarrachtaí an bhochtaineacht a laghdú, i gcomhréir le príomhchuspóirí an bheartais 
forbartha, lena gcuirtear san áireamh prionsabal an chomhtháthaithe beartas ar mhaithe 
le forbairt, cumhdaithe in Airteagal 208 de CFAE, mar aon leis na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe;

2. á chur i bhfios go láidir go bhféadfadh na dúshláin réamhluaite, in éineacht le fás daonra 
agus le dífhostaíocht, cur le himirce, le heasáitiú éigeantais nó le glacadh páirt i ngrúpaí 
armtha, go háirithe i measc daoine óga; ag cur béim ar an ngá le tosaíocht a thabhairt 
d’oideachas agus do shláinte, le fiontraíocht a dhreasú agus forbairt an mhargadh 
saothair áitiúil a chothú, mar aon le comhoibriú i leith na saincheisteanna sa Stráitéis 
Chuimsitheach idir AE agus an Afraic d’fhonn forbairt shóisialta agus eacnamaíoch a 
chur chun cinn sna tíortha comhpháirtíochta lena mbaineann;

3. á thabhairt faoi deara gur cheart, de réir na hIonstraime lena gcuirtear le Cobhsaíocht 
agus le Síocháin (IcSP), go mbeadh cúnamh díreach don arm i gcomhair oiliúint agus 
trealamh i gcomhthéacs athchóiriú na hearnála slándála ag gabháil le comhar forbartha 
fadtéarmach agus le cúnamh daonnúil; ag cur i bhfáth gur cheart plé ar Shaoráid 
Síochána Eorpach a mheasúnú i gcomparáid le tagarmharc na forbartha inbhuanaithe, 
'phrionsabal na neamhdhíobhála’ agus an chúnaimh dhaonnúil, mar aon le cearta an 
duine agus dea-rialachas; á chur i bhfáth gur cheart d’aon bheart slándála AE i dtír atá i 
mbéal forbartha, bídís sibhialta nó míleata, tairbhí slándála díreacha a ghiniúint don 
daonra áitiúil agus a chomhtháthú i mbeartas athchóirithe níos leithne san earnáil 
slándála, lena n-áirítear rialú daonlathach láidir agus trédhearcacht agus sásraí 
cuntasachta, agus anuas air sin an smacht reachta a neartú;

4. á mheabhrú sheasamh na Parlaiminte maidir leis an Ionstraim um Chomharsanacht, 
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Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (NDICI), nach dtacóidh sí le hoibríochtaí 
maoiniúcháin agus infheistíochta atá nasctha leis an arm nó leis an earnáil slándála stáit 
nó a d’fhéadfadh a bheith ina sárú ar chearta an duine i dtíortha comhpháirtíochta; á 
chur in iúl go bhfuil sé in aghaidh úsáid chistí forbartha AE chun críocha slándála i 
dtíortha atá i mbéal forbartha; ag cur béim ar an bhfíoras gurb é a leanann as buiséadú 
an Chiste Eorpaigh Forbraíochta ná é a bheith riachtanach go gcuirfear ráthaíochtaí do 
chistiú leormhaith i gcomhair comhar slándála idir AE agus an Afraic san áireamh sa 
NDICI;

5. á chur i bhfáth gur dóchúla go dtógfaí cailíní as scoil í dtíortha atá thíos le géarchéim 
agus, dá bhrí sin, go mbeadh baol níos mó ann do phósadh leanaí, d’fhoréigean agus do 
dhúshaothrú; á mheabhrú gur réamhriachtanas é cailíní a choinneáil ar scoil chun 
comhionannas inscne agus forbairt an duine a bhaint amach agus an prionsabal ‘gan aon 
duine a fhágáil ar lár’ a urramú; á áitiú gur gá an ghné sin d’iarrachtaí AE a chur san 
áireamh chun oideachas leanúnach, go háirithe i staideanna coinbhleachta 
fadmharthanacha, a áirithiú; á iarraidh rannpháirtíocht fhiúntach agus éifeachtach na 
ndaoine óga, na mban agus na ngrúpaí eile imeallaithe agus na mionlach a bheith ann i 
gcosc agus réiteach coinbhleachtaí, i gcothú na síochána, i bpróisis iarchoinbhleachta 
agus i ngníomhaíocht dhaonnúil; á mheabhrú go bhfuil mná i measc na chéad íospartach 
de choinbhleachtaí armtha; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá gníomhachtaí AE atá dírithe 
ar chomhionnanas inscne agus ar mhná a chumachtú, lena n-áirítear trí rannpháirtíocht 
ban san Afraic in institiúidí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta a áirithiú;

6. ag aithint gur cúis imirce iad na coinbhleachtaí i stáit leochaileacha; á chur i bhfáth a 
thábhachtaí atá na gníomhachtaí maoinithe atá dírithe ar phríomhchúiseanna na himirce 
a theorannú, ag díriú go háirithe ar chothú na síochána agus ar laghdú na 
bochtaineachta; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí na bearta maoinithe chun dálaí 
maireachtála na ndaoine easáitithe ina tír féin (IDPanna) arb éigean dóibh cónaí i 
gcampaí dídeanaithe sa tSaiheil, Iarthar na hAfraice agus i gCorn na hAfraice a 
fheabhsú, agus an próiseas cobhsaíochta agus atógála i gceantair iarchoinbhleachta a 
thacú;

7. á iarraidh go ndéanfaí measúnú cuimsitheach agus go dtuairisceofaí ar ais go dtí an 
Pharlaimint, lena n-áirítear an cineál trealaimh a úsáideadh, maoiniú AE atá beartaithe 
le haghaidh acmhainneacht foirgníochta d’fhorbairt agus slándáil do ghníomhaíochtaí 
forbartha (CBDSD), lena n-áirítear Ciste Iontaobhais an Aontais Eorpaigh, sna tíortha 
comhpháirtíochta lena mbaineann, d’fhonn trédhearcacht, cuntasacht, comhlántacht 
agus éifeachtúlacht a fheabhsú, i gcomhréir le prionsabail éifeachtacht na forbartha arna 
gcomhaontú, i gcomhréir le prionsabal an chomhtháthaithe beartas ar mhaithe le forbairt 
agus i gcomhréir le cur chuige atá bunaithe ar chearta maidir le forbairt.


