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Gerb. N. Loiseau,

vykdant nurodytą procedūrą Vystymosi komitetas nusprendė pateikti nuomonę Jūsų komitetui. 
Taikydamas rašytinę procedūrą komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę laiško forma.

Vystymosi komitetas apsvarstė šį klausimą 2020 m. gegužės 29 d. posėdyje. Per šį posėdį 
komitetas nusprendė paraginti atsakingą Saugumo ir gynybos pakomitetį į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti toliau pateikiamus pasiūlymus.

Pagarbiai

Tomas Tobé
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PASIŪLYMAI

1. pripažįsta, kad saugumas yra būtina vystymosi sąlyga; pripažįsta, kad darnus 
vystymasis negali būti pasiektas, jei neužtikrinamas saugumas, taika ir stabilumas; 
pabrėžia, kad skurdas ir badas yra nestabilumo ir konfliktų priežastis; puikiai supranta, 
kad dėl minėtų reiškinių, taip pat dėl: 

a) maisto stygiaus, 
b) nelygybės, 
c) nedarbo, 
d) sukrėtimų dėl klimato, 
e) politinio nestabilumo, 
f) vyriausybės nepajėgumo suteikti pagrindinių paslaugų, pvz., sveikatos, vandens, 
sanitarijos, švietimo ir socialinės apsaugos paslaugų,
g) aukšto korupcijos lygio valdžios institucijose ir teisinės valstybės trūkumo 
pažeidžiamiausiuose Afrikos regionuose,
h) paramos tvariai bendradarbiavimu grindžiamai natūraliųjų ganyklų priežiūrai stokos 
konfliktų dėl žemės naudojimo regionuose 

toliau vyksta užsitęsę konfliktai, skatinamas politinis ekstremizmas ir kyla 
humanitarinės krizės; todėl pabrėžia, kad ilgalaikės saugumo reformos, kuriomis 
siekiama vystymosi ir tvarios taikos Sahelyje, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje, 
turi būti derinamos su skurdo mažinimo pastangomis, laikantis pagrindinių vystymosi 
politikos tikslų, atsižvelgiant į politikos suderinamumo vystymosi labui principą, 
įtvirtintą SESV 208 straipsnyje, taip pat darnaus vystymosi tikslus;

2. pabrėžia, kad pirmiau nurodytos problemos kartu su sparčiu gyventojų skaičiaus augimu 
ir nedarbu gali labai paskatinti migraciją, priverstinį perkėlimą ar prisijungimą prie 
ginkluotų grupuočių, visų pirma atsižvelgiant į jaunimą; pabrėžia, kad, siekiant skatinti 
socialinį ir ekonominį vystymąsi atitinkamose šalyse partnerėse, reikia teikti pirmenybę 
švietimui ir sveikatai, skatinti verslumą ir vietos darbo rinkos plėtrą, taip pat 
bendradarbiauti ES ir Afrikos išsamios strategijos klausimais;

3. pažymi, kad pagal priemonės, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (IcSP), 
nuostatas tiesioginė pagalba kariuomenei teikiant mokymus ir įrangą saugumo 
sektoriaus reformos kontekste turėtų būti papildyta ilgalaikio vystomojo 
bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos veiksmais; pabrėžia, kad diskusijos dėl 
Europos taikos priemonės turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į darnaus vystymosi 
kriterijų, principą „nepakenk“ ir humanitarinę pagalbą, taip pat žmogaus teises ir gerą 
valdymą; pabrėžia, kad bet kokia civilinė ar karinė ES saugumo priemonė, taikoma 
besivystančioje šalyje, turėtų duoti tiesioginės naudos atsižvelgiant į vietos gyventojų 
saugumą ir turėtų būti integruota į platesnę saugumo sektoriaus reformos politiką, kuri 
apimtų griežtą demokratinę kontrolę ir skaidrumą bei atskaitomybės mechanizmus, tuo 
pačiu metu stiprinant teisinę valstybę;

4. primena Parlamento poziciją dėl Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės (KVTBP), pagal kurią šia priemone neremiamos 
finansavimo ir investavimo operacijos, susijusios su kariniu ar valstybės saugumo 
sektoriumi arba galinčios lemti žmogaus teisių pažeidimus šalyse partnerėse; nepritaria 
tam, kad ES vystymosi lėšos besivystančiose šalyse būtų naudojamos saugumo tikslais; 
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pabrėžia, kad, jei Europos plėtros fondas įtraukiamas į biudžetą, KVTBP būtina 
numatyti tinkamo ES ir Afrikos bendradarbiavimo saugumo srityje finansavimo 
garantijas;

5. pabrėžia, kad krizės paveiktose šalyse mergaitės dažniau turi palikti mokyklą ir todėl 
joms kyla didesnė vaikų santuokos, smurto ir išnaudojimo grėsmė; primena, kad 
siekiant užtikrinti lyčių lygybę ir žmogaus socialinę raidą, taip pat principo „nė vieno 
nepalikti nuošalyje“ paisymo būtina užtikrinti, kad mergaitės lankytų mokyklą; 
primygtinai tvirtina, kad šį aspektą reikia įtraukti į ES pastangas užtikrinti tęstinį 
švietimą, ypač užsitęsusio konflikto situacijose; ragina prasmingai ir veiksmingai 
įtraukti jaunimą, moteris ir kitas marginalizuotas bei mažumų grupes į konfliktų 
prevenciją ir sprendimą, taikos kūrimą, procesus po konflikto ir humanitarinius 
veiksmus; primena, kad moterys yra vienos iš pirmųjų ginkluotų konfliktų aukų; 
pabrėžia tikslingų ES veiksmų, susijusių su lyčių lygybe ir moterų įgalėjimu, svarbą, be 
kita ko, užtikrinant Afrikos moterų dalyvavimą vietos, regioninėse ir nacionalinėse 
institucijose;

6. pripažįsta, kad konfliktai nestabiliose valstybėse lemia migraciją; pabrėžia, kad svarbu 
finansuoti veiklą, kuria siekiama apriboti pagrindines migracijos priežastis, dėmesį visų 
pirma skiriant taikos kūrimui ir skurdo mažinimui; pabrėžia, kad svarbu finansuoti 
priemones, kuriomis gerinamos šalies viduje perkeltų asmenų, priverstų gyventi 
pabėgėlių stovyklose Sahelyje, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje, gyvenimo 
sąlygos, ir remti stabilizavimo bei atstatymo procesą vietovėse po konflikto;

7. ragina atlikti išsamų vertinimą ir pateikti ataskaitą Parlamentui, be kita ko, dėl 
atitinkamose šalyse partnerėse naudojamos įrangos rūšies, ES finansavimo, numatyto 
pajėgumų stiprinimui remiant vystymosi ir saugumo vystymosi labui veiksmus, 
įskaitant ES patikos fondą Afrikai, siekiant padidinti skaidrumą, atskaitomybę, 
papildomumą ir veiksmingumą, laikantis sutartų vystymosi veiksmingumo principų, 
politikos suderinamumo vystymosi labui principo ir teisėmis grindžiamo požiūrio į 
vystymąsi.


