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Spoštovana gospa predsednica!

Odbor za razvoj je v zgoraj omenjenem postopku sklenil, da pripravi mnenje in ga predloži 
vašemu odboru. S pisnim postopkom se je odločil, da bo pripravil mnenje v obliki pisma.

Odbor za razvoj je vprašanje obravnaval na seji z dne 29. maja 2020. Na seji se je odločil, da 
Pododbor za varnost in obrambo, kot pristojni odbor, pozove, da v predlog resolucije, ki ga bo 
sprejel, vključi pobude, navedene v nadaljevanju.

S spoštovanjem!

Tomas Tobé
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POBUDE

1. priznava, da je varnost bistven pogoj za razvoj; priznava, da ni trajnostnega razvoja brez 
varnosti, miru in stabilnosti; poudarja, da sta revščina in lakota glavna vzroka za 
nestabilnost in konflikte; se dobro zaveda, da so slednji povezani

(a) z neustrezno prehransko varnostjo;
(b) neenakostjo;
(c) brezposelnostjo;
(d) s pretresi, povezanimi s podnebjem;
(e) politično nestabilnostjo;
(f) z nezmožnostjo vlade, da zagotovi osnovne storitve na področju zdravstva, vode, 
sanitarnih razmer, izobraževanja in socialnega varstva;
(g) visokimi stopnjami korupcije v celotni vladi in neobstojem pravne države v najbolj 
ranljivih regijah Afrike;
(h) s pomanjkanjem podpore za trajnostno skupno upravljanje naravnih pašnikov na 
območjih, kjer potekajo spori glede rabe zemljišč,

kar prispeva k dolgotrajnim konfliktom, verskemu ekstremizmu in humanitarnim 
krizam; zato poudarja, da je treba dolgoročne varnostne reforme, ki so namenjene 
razvoju in trajnemu miru na območju Sahela, v zahodni Afriki in Afriškem rogu, 
združiti s prizadevanji za zmanjšanje revščine v skladu s primarnimi cilji razvojne 
politike, ob tem pa upoštevati načelo usklajenosti politik za razvoj iz člena 208 PDEU 
in cilje trajnostnega razvoja;

2. poudarja, da omenjeni izzivi, skupaj s hitro rastjo prebivalstva in brezposelnostjo, 
ustvarjajo potencialno ugodne razmere za migracije, prisilno razselitev ali pridružitev 
oboroženim skupinam, zlasti med mladimi; poudarja, da je treba dati prednost 
izobraževanju in zdravju, spodbujati podjetništvo in razvoj lokalnega trga dela, pa tudi 
sodelovati pri vprašanjih iz celovite strategije EU-Afrika, da bi v zadevnih partnerskih 
državah spodbudili družbeni in gospodarski razvoj;

3. ugotavlja, da bi morala biti neposredna pomoč vojski pri usposabljanju in opremi v 
okviru reforme varnostnega sektorja pospremljena z dolgoročnim razvojnim 
sodelovanjem in humanitarno pomočjo, saj je tako določeno v instrumentu za 
prispevanje k stabilnosti in miru; poudarja, da bi bilo treba razpravo o evropskem 
mirovnem instrumentu oceniti na podlagi merila trajnostnega razvoja, načela 
neškodovanja, humanitarne pomoči, pa tudi človekovih pravice in dobrega upravljanja; 
poudarja, da bi moral vsak varnostni ukrep EU v državi v razvoju, ne glede na to, ali je 
civilni ali vojaški, ustvariti neposredne varnostne koristi za lokalno prebivalstvo in biti 
vključen v širšo politiko za reformo varnostnega sektorja, ki zajema močan 
demokratični nadzor ter mehanizme za preglednost in odgovornost, hkrati pa krepi 
pravno državo;

4. opozarja na stališče Parlamenta o instrumentu za sosedstvo ter razvojno in mednarodno 
sodelovanje, češ da ne bo podpiral operacij financiranja in naložbenih operacij, 
povezanih z vojaškim ali državnim varnostnim sektorjem, oziroma operacij, ki bi lahko 
kršile človekove pravice v partnerskih državah; nasprotuje, da bi se sredstva EU za 
razvoj uporabila za varnostne namene v državah v razvoju; poudarja, da je treba pri 
vključitvi Evropskega razvojnega sklada v proračun zajamčiti ustrezno financiranje 
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varnostnega sodelovanja med EU in Afriko iz instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje;

5. poudarja, da je v državah, ki jih je prizadela kriza, bolj verjetno, da bodo dekleta morala 
opustiti šolanje in bodo tako še bolj izpostavljena prezgodnji poroki, nasilju in 
izkoriščanju; opozarja, da je šolanje deklet pogoj za doseganje enakosti spolov in 
človekovega razvoja ter za spoštovanje načela neprezrtja; vztraja, da je treba to 
razsežnost vključiti v prizadevanja EU za nadaljnje izobraževanje, zlasti med 
dolgotrajnimi konflikti; poziva k smiselni in učinkoviti udeležbi mladih, žensk ter 
drugih marginaliziranih skupin in manjšin pri preprečevanju in reševanju konfliktov, 
graditvi miru, pokonfliktnih procesih in humanitarnih ukrepih; opozarja, da so ženske 
med prvimi žrtvami oboroženih spopadov; poudarja, da morajo biti ukrepi EU 
osredotočeni na enakost spolov in opolnomočenje žensk, med drugim tako, da se 
zagotovi udeležba Afričank v lokalnih, regionalnih in državnih institucijah;

6. priznava, da konflikti v nestabilnih državah povzročajo migracije; poudarja pomen 
financiranja dejavnosti, ki naj bi omejile temeljne vzroke migracij, pri čemer se je treba 
osredotočiti na graditev miru in zmanjševanje revščine; poudarja, kako pomembno je 
financiranje ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer notranje razseljenih oseb, ki so 
bile prisiljene živeti v begunskih taboriščih na območju Sahela, v zahodni Afriki in 
Afriškem rogu, ter podpiranje stabilizacije in obnove na pokonfliktnih območjih;

7. poziva k temeljiti oceni in poročanju Parlamentu, vključno z vrsto uporabljene opreme, 
sredstvih EU za krepitev zmogljivosti v podporo varnosti in razvoju, tudi skrbniškim 
skladom EU za Afriko, v zadevnih partnerskih državah, da bi v skladu z dogovorjenimi 
načeli učinkovitosti razvoja, načelom usklajenosti politik za razvoj in pristopom k 
razvoju, ki temelji na pravicah, izboljšali preglednost, odgovornost, dopolnjevanje in 
učinkovitost.


