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Szanowna Pani!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma Komisja Rozwoju postanowiła wydać 
opinię na użytek komisji, której Pani przewodniczy. W ramach procedury pisemnej komisja 
podjęła decyzję o przedstawieniu tej opinii w formie pisma.

Komisja Rozwoju rozpatrzyła tę sprawę na posiedzeniu w dniu 29 maja 2020 r. Na tym samym 
posiedzeniu komisja postanowiła zwrócić się do Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji przedstawionych 
poniżej wskazówek.

Z wyrazami szacunku

Tomas Tobé
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WSKAZÓWKI

1. przyznaje, że bezpieczeństwo stanowi podstawowy warunek wstępny rozwoju; 
przyznaje, że zrównoważony rozwój nie może istnieć bez bezpieczeństwa, pokoju i 
stabilności; podkreśla, że ubóstwo i głód leżą u podstaw niestabilności i konfliktów; 
doskonale zdaje sobie sprawę, że te ostatnie sytuacje w połączeniu z: 

a) bezpieczeństwem żywnościowym; 
b) nierównością; 
c) bezrobociem; 
d) wstrząsami związanymi z klimatem; 
e) niestabilnością polityczną; 
f) niezdolnością rządu do świadczenia podstawowych usług, takich jak opieka 
zdrowotna, zaopatrzenie w wodę, urządzenia sanitarne, edukacja i ochrona socjalna;
g) wysokim poziomem korupcji w całym rządzie oraz brakiem praworządności w 
najbardziej narażonych regionach Afryki;
h) brakiem wsparcia dla zrównoważonego i skoordynowanego zarządzania terenami 
wypasu na obszarach, gdzie występują konflikty o użytkowanie gruntów, 

przyczyniają się do przedłużających się konfliktów, ekstremizmu religijnego i kryzysów 
humanitarnych; podkreśla w związku z tym, że należy połączyć długoterminowe 
reformy sektora bezpieczeństwa mające na celu rozwój i trwały pokój w regionie 
Sahelu, Afryki Zachodniej i Rogu Afryki z działaniami na rzecz ograniczenia ubóstwa, 
zgodnie z głównymi celami polityki rozwoju, z uwzględnieniem zapisanej w art. 208 
TFUE zasady spójności polityki na rzecz rozwoju, a także celów zrównoważonego 
rozwoju;

2. podkreśla, że wyżej wymienione wyzwania, w połączeniu z szybkim wzrostem liczby 
ludności i bezrobociem, stanowią podatny grunt dla migracji, przymusowego 
wysiedlenia lub przyłączenia się do grup zbrojnych, zwłaszcza wśród ludzi młodych; 
podkreśla potrzebę priorytetowego traktowania edukacji i zdrowia, zachęcania do 
przedsiębiorczości i wspierania rozwoju lokalnego rynku pracy, a także współpracy w 
kwestiach ujętych w kompleksowej strategii UE-Afryka w celu wspierania rozwoju 
społecznego i gospodarczego w zainteresowanych krajach partnerskich;

3. zauważa, że zgodnie z Instrumentem na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 
bezpośredniemu wsparciu dla wojska na szkolenia i sprzęt w kontekście reformy 
sektora bezpieczeństwa powinna towarzyszyć długoterminowa współpraca na rzecz 
rozwoju i pomoc humanitarna; podkreśla, że dyskusja nad Europejskim Instrumentem 
na rzecz Pokoju powinna być oceniana na podstawie kryterium zrównoważonego 
rozwoju, zasady „nie szkodzić” i pomocy humanitarnej, a także praw człowieka i 
dobrych rządów; podkreśla, że wszelkie środki bezpieczeństwa podejmowane przez UE 
w krajach rozwijających się, zarówno cywilne, jak i wojskowe, powinny generować 
bezpośrednie korzyści dla ludności w zakresie bezpieczeństwa i zostać włączone do 
szerszej polityki w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, która obejmuje silne 
mechanizmy kontroli demokratycznej i przejrzystości oraz mechanizmy 
odpowiedzialności, przy jednoczesnym wzmocnieniu praworządności;

4. przypomina stanowisko Parlamentu w sprawie Instrumentu Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), w którym Parlament 
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oświadcza, że nie będzie wspierał działań w zakresie finansowania i inwestycji 
związanych z wojskowym lub państwowym sektorem bezpieczeństwa ani działań 
mogących prowadzić do łamania praw człowieka w krajach partnerskich; wyraża 
sprzeciw wobec wykorzystywania funduszy rozwojowych UE do celów bezpieczeństwa 
w krajach rozwijających się; podkreśla, że włączeniu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
do budżetu muszą towarzyszyć gwarancje dotyczące odpowiedniego finansowania 
współpracy UE-Afryka w zakresie bezpieczeństwa w ramach ISWMR;

5. podkreśla, że dziewczęta częściej porzucają naukę w krajach dotkniętych kryzysem i w 
związku z tym są bardziej narażone na wczesne małżeństwo, przemoc i wyzysk; 
przypomina, że utrzymanie dziewcząt w szkołach jest warunkiem wstępnym osiągnięcia 
równości płci i rozwoju społecznego oraz przestrzegania zasady „nie pozostawiania 
nikogo w tyle”; podkreśla, że należy uwzględnić ten wymiar w działaniach UE na rzecz 
zapewnienia stałej edukacji, zwłaszcza w sytuacjach przedłużających się konfliktów; 
wzywa do konstruktywnego i skutecznego udziału młodych ludzi, kobiet i innych 
marginalizowanych grup i mniejszości w zapobieganiu konfliktom i ich rozwiązywaniu, 
budowaniu pokoju, procesach zachodzących po zakończeniu konfliktu i działaniach 
humanitarnych; przypomina, że kobiety należą do pierwszych ofiar konfliktów 
zbrojnych; podkreśla znaczenie ukierunkowanych działań UE na rzecz równości płci i 
wzmocnienia pozycji kobiet, w tym przez zapewnienie udziału kobiet afrykańskich w 
instytucjach lokalnych, regionalnych i krajowych;

6. uznaje, że konflikty w niestabilnych państwach powodują migrację; podkreśla 
znaczenie finansowania działań mających na celu ograniczenie pierwotnych przyczyn 
migracji, ze szczególnym uwzględnieniem budowania pokoju i ograniczania ubóstwa; 
podkreśla znaczenie finansowania środków mających na celu poprawę warunków życia 
osób wewnętrznie przesiedlonych zmuszonych do przebywania w obozach dla 
uchodźców w regionie Sahelu, Afryki Zachodniej i Rogu Afryki oraz wspierania 
procesu stabilizacji i odbudowy na obszarach pokonfliktowych;

7. wzywa do przeprowadzenia szczegółowej oceny i przedłożenia Parlamentowi 
sprawozdania, w tym na temat rodzaju wykorzystywanego sprzętu, środków 
finansowych UE przewidzianych na budowanie zdolności na rzecz bezpieczeństwa i 
rozwoju, w tym funduszu powierniczego UE dla Afryki, w odnośnych krajach 
partnerskich, w celu zwiększenia przejrzystości, odpowiedzialności, komplementarności 
i skuteczności, zgodnie z ustalonymi zasadami skuteczności pomocy rozwojowej, 
zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju oraz podejściem do rozwoju opartym na 
prawach.


