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Suġġett: Opinjoni dwar il-kooperazzjoni UE-Afrika fil-qasam tas-sigurtà fir-reġjun tas-
Saħel, fil-Punent tal-Afrika u fil-Qarn tal-Afrika (2020/2002(INI))

Għażiża Sinjura Loiseau,

Skont il-proċedura msemmija hawn fuq, il-Kumitat għall-Iżvilupp iddeċieda li jippreżenta 
opinjoni lill-Kumitat tiegħek. Bi proċedura bil-miktub, il-kumitat iddeċieda li jibgħat l-opinjoni 
fil-forma ta' ittra.

Il-Kumitat għall-Iżvilupp ikkunsidra l-kwistjoni matul il-laqgħa tiegħu tad-29 ta' Mejju 2020. 
Waqt dik il-laqgħa, huwa ddeċieda li jistieden lis-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża, bħala 
l-kumitat responsabbli, jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu.

Dejjem tiegħek,

Tomas Tobé
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SUĠĠERIMENTI

1. Jirrikonoxxi li s-sigurtà hija prekundizzjoni essenzjali għall-iżvilupp; jirrikonoxxi li ma 
hemm l-ebda żvilupp sostenibbli mingħajr is-sigurtà, il-paċi u l-istabilità; jenfasizza li l-
faqar u l-ġuħ huma fl-għeruq tal-instabilità u l-kunflitt; huwa konxju sew dwar il-fatt li, 
dak li ssemma hawn fuq, flimkien ma':  

(a) l-insigurtà tal-ikel; 
(b) l-inugwaljanza; 
(c) il-qgħad; 
(d) ix-xokkijiet relatati mal-klima; 
(e) l-instabilità politika; 
(f) in-nuqqas ta' ħila, min-naħa tal-gvern, li jipprovdi servizzi bażiċi bħas-saħħa, l-
ilma, servizzi sanitarji, l-edukazzjoni u l-protezzjoni soċjali;
(g) livelli għoljin ta' korruzzjoni fil-livelli kollha tal-gvern u nuqqas ta' stat tad-dritt 
fir-reġjuni l-aktar vulnerabbli tal-Afrika;
(h) nuqqas ta' appoġġ mogħti għall-ġestjoni kollaborattiva u sostenibbli tal-mergħat 
f'żoni ta' kunflitti dwar l-użu tal-art; 

li jikkontribwixxi għal kunflitti fit-tul, estremiżmu reliġjuż u kriżijiet umanitarji; 
jenfasizza, għaldaqstant, il-ħtieġa li r-riformi tas-sigurtà fit-tul favur l-iżvilupp u l-paċi 
sostenibbli fis-Saħel, L-Afrika tal-Punent u fil-Qarn tal-Afrika isiru flimkien ma' sforzi 
għat-tnaqqis tal-faqar, skont l-objettivi primarji tal-politika tal-iżvilupp, filwaqt li jitqies 
il-prinċipju tal-koerenza tal-politika għall-iżvilupp, minqux fl-Artikolu 208 tat-TFUE, 
kif ukoll l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli;

2. Jissottolinja li l-isfidi msemmija hawn fuq, flimkien mat-tkabbir rapidu tal-popolazzjoni 
u l-qgħad, huma art fertili potenzjali għall-migrazzjoni, l-ispostament furzat u s-sħubija 
ma' gruppi armati, b'mod partikolari fost iż-żgħażagħ; jenfasizza l-ħtieġa li tingħata 
prijorità lill-edukazzjoni u s-saħħa, tiġi inċentivizzata l-intraprenditorija u jitrawwem l-
iżvilupp tas-suq tax-xogħol lokali, kif ukoll li jkun hemm kooperazzjoni dwar il-
kwistjonijiet fl-Istrateġija Komprensiva UE-Afrika sabiex ikun promoss l-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku fil-pajjiżi sħab konċernati;

3. Josserva li, skont l-Istrument li Jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi (IcSP), l-
assistenza diretta lill-militar għal taħriġ u tagħmir fil-kuntest tar-riforma tas-settur tas-
sigurtà għandha tkun akkumpanjata minn kooperazzjoni għall-iżvilupp u assistenza 
umanitarja fit-tul; jenfasizza li diskussjoni ta' Faċilità Ewropea għall-Paċi għandha tiġi 
vvalutata skont parametri referenzjarji tal-iżvilupp sostenibbli, il-prinċipju ta' "tagħmel 
l-ebda ħsara" u l-assistenza umanitarja, kif ukoll id-drittijiet tal-bniedem u l-governanza 
tajba; jenfasizza li kwalunkwe miżura tas-sigurtà meħuda mill-UE f'pajjiż li qed 
jiżviluppa, kemm ċivili kif ukoll militari, għandha tiġġenera benefiċċji diretti għas-
sigurtà tal-popolazzjoni lokali u tkun integrata f'politika usa' ta' riforma tas-settur tas-
sigurtà, li tinkludi kontroll demokratiku sod u mekkaniżmi tat-trasparenza u tar-
responsabbilizzazzjoni, filwaqt li fl-istess ħin issaħħaħ l-istat tad-dritt;

4. Ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI), li mhux se jappoġġa 
operazzjonijiet ta' finanzjament u investiment marbuta mal-militar jew mas-settur tas-
sigurtà tal-istat jew li jaf jirriżultaw fil-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi sħab; 
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jesprimi l-oppożizzjoni tiegħu għall-użu ta'-fondi tal-UE għall-iżvilupp għal skopijiet ta' 
sigurtà fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jenfasizza li l-baġitizzazzjoni tal-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp tagħmilha neċessarja li jiġu inklużi garanziji għal finanzjament adegwat 
għall-kooperazzjoni fis-sigurtà UE-Afrika fl-NDICI;

5. Jenfasizza li teżisti probabbiltà akbar għall-bniet li jinħarġu mill-iskola f'pajjiżi milquta 
minn kriżijiet u għaldaqstant ikunu aktar esposti għaż-żwieġ prekoċi, il-vjolenza u l-
isfruttament; ifakkar il-fatt li ż-żamma tal-bniet fl-iskejjel hija prerekwiżit għall-ksib 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-iżvilupp tal-bniedem u għar-rispett tal-prinċipju li "ħadd 
ma jitħalla jibqa' lura"; jinsisti fuq il-ħtieġa li din id-dimensjoni tiġi inkluża fl-isforzi 
tal-UE biex tiġi żgurata edukazzjoni kontinwa, b'mod partikolari f'sitwazzjonijiet ta' 
kunflitti fit-tul; jitlob il-parteċipazzjoni sinifikanti u effettiva taż-żgħażagħ, in-nisa, u 
gruppi u minoranzi oħra marġinalizzati oħra fil-prevenzjoni u s-soluzzjoni tal-kunflitti, 
il-konsolidazzjoni tal-paċi, il-proċessi ta' wara l-kunflitti u azzjoni umanitarja; ifakkar 
fil-fatt li n-nisa huma fost l-ewwel vittmi tal-kunflitti armati; jenfasizza l-importanza ta' 
azzjonijiet iffokati tal-UE dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-
nisa, fosthom bl-iżgurar tal-parteċipazzjoni tan-nisa Afrikani fl-istituzzjonijiet lokali, 
reġjonali u nazzjonali;

6. Jirrikonoxxi li l-kunflitti fi stati fraġli jikkawżaw il-migrazzjoni; jenfasizza l-importanza 
ta' attivitajiet ta' finanzjament bl-għan li jillimitaw il-kawżi fundamentali tal-
migrazzjoni, b'enfasi partikolari fuq il-konsolidazzjoni tal-paċi u t-tnaqqis tal-faqar; 
jissottolinja l-importanza ta' miżuri ta' finanzjament biex jittejbu l-kundizzjonijiet tal-
għajxien ta' persuni spustati internament (IDPs) imġiegħla jgħixu fil-kampijiet tar-
rifuġjati fis-Saħel, l-Afrika tal-Punent u l-Qarn tal-Afrika, u jappoġġaw il-proċess ta' 
stabbilizzazzjoni u rikostruzzjoni f'żoni ta' wara l-kunflitti;

7. Jitlob li jsiru valutazzjoni bir-reqqa u rappurtar lura lill-Parlament, inkluż dwar it-tip ta' 
tagħmir użat, dwar il-finanzjament tal-UE previst għal attivitajiet tat-tisħiħ tal-
kapaċitajiet b'risq l-iżvilupp u s-sigurtà għall-iżvilupp (CBDSD), inkluż il-Fond 
Fiduċjarju tal-UE għall-Afrika, fil-pajjiżi sħab ikkonċernati, bl-għan li tittejjeb it-
trasparenza, l-obbligu ta' rendikont, il-komplementarjetà u l-effiċjenza, f'konformità 
mal-prinċipji miftiehma tal-effikaċja tal-iżvilupp, il-prinċipju tal-koerenza tal-politika 
għall-iżvilupp u l-approċċ għall-iżvilupp ibbażat fuq id-drittijiet.


