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Ärende: Yttrande över säkerhetssamarbetet mellan EU och Afrika i Sahelregionen, 
Västafrika och Afrikas horn (2020/2002(INI))

Till ordföranden,

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för utveckling beslutat att lägga fram ett 
yttrande för ert utskott. Genom ett skriftligt förfarande beslutade utskottet att avge detta yttrande 
i form av en skrivelse.

Vid sitt sammanträde den 29 maj 2020 behandlade utskottet för utveckling detta ärende. Vid 
detta sammanträde beslutade utskottet att uppmana underutskottet för säkerhet och försvar att 
som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas.

Med vänlig hälsning

Tomas Tobé
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FÖRSLAG

1. Europaparlamentet inser att säkerhet är en förutsättning för utveckling och att en hållbar 
utveckling inte kan uppnås utan säkerhet, fred och stabilitet. Parlamentet betonar att 
fattigdom och svält ligger till grund för instabilitet och konflikter. Parlamentet är väl 
medvetet om att sådana situationer i kombination med 

a) osäker livsmedelsförsörjning, 
b) ojämlikhet, 
c) arbetslöshet, 
d) klimatrelaterade chocker, 
e) politisk instabilitet, 
f) statlig oförmåga att tillhandahålla grundläggande tjänster såsom hälso- och 
sjukvård, vatten, sanitet, utbildning och socialt skydd,
g) en hög korruptionsnivå i hela förvaltningen och brist på rättsstatlighet i de mest 
sårbara regionerna i Afrika och
h) bristande stöd till hållbar samarbetsbaserad förvaltning av betesmarker i områden 
med konflikter om markanvändningen, 

bidrar till utdragna konflikter, religiös extremism och humanitära kriser. Parlamentet 
betonar därför att det är nödvändigt att kombinera långsiktiga säkerhetsreformer med 
sikte på utveckling och hållbar fred i Sahel, Västafrika och Afrikas horn med insatser 
för att minska fattigdomen, i överensstämmelse med de primära målen för 
utvecklingspolitiken och med beaktande av principen om en konsekvent politik för 
utveckling enligt artikel 208 i EUF-fördraget samt målen för hållbar utveckling.

2. Europaparlamentet understryker att de ovannämnda utmaningarna, i kombination med 
en snabb befolkningstillväxt och arbetslöshet, kan skapa grogrund för migration, 
tvångsförflyttning eller anslutning till väpnade grupper, särskilt bland ungdomar. 
Parlamentet betonar behovet av att prioritera utbildning och hälsa, skapa incitament till 
entreprenörskap och främja utvecklingen av den lokala arbetsmarknaden, samt av att 
samarbeta om de frågor som ingår i den övergripande EU-Afrika-strategin för att främja 
social och ekonomisk utveckling i de berörda partnerländerna.

3. Europaparlamentet konstaterar att direkt bistånd till militären för utbildning och 
utrustning i förbindelse med reformen av säkerhetssektorn, enligt instrumentet som 
bidrar till stabilitet och fred, bör åtföljas av långsiktigt utvecklingssamarbete och 
humanitärt bistånd. Parlamentet betonar att diskussionerna om en europeisk 
fredsfacilitet bör utvärderas mot bakgrund av riktmärket för hållbar utveckling, 
principen om att inte göra någon skada och det humanitära biståndet liksom mänskliga 
rättigheter och goda styrelseformer. Parlamentet understryker att alla EU:s 
säkerhetsåtgärder i ett utvecklingsland, oavsett om de är civila eller militära, bör skapa 
direkta säkerhetsmässiga fördelar för lokalbefolkningen och ingå i en bredare politik för 
reform av säkerhetssektorn, vilket inbegriper en stark demokratisk kontroll och 
mekanismer för insyn och ansvarsskyldighet, samtidigt som rättsstaten stärks.

4. Europaparlamentet påminner om parlamentets ståndpunkt avseende instrumentet för 
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI), enligt 
vilken finansiering och investeringar som är kopplade till den militära eller statliga 
säkerhetssektorn eller som kan leda till kränkningar av de mänskliga rättigheterna i 
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partnerländerna inte ska stödjas. Parlamentet motsätter sig användningen av EU:s 
utvecklingsfonder för säkerhetsändamål i utvecklingsländer. Parlamentet betonar att 
integreringen av Europeiska utvecklingsfonden i budgeten innebär att garantier för 
tillräcklig finansiering till säkerhetssamarbetet mellan EU och Afrika måste inkluderas i 
NDICI.

5. Europaparlamentet betonar att det är mer sannolikt att flickor tas ur skolan i 
krisdrabbade länder och därmed i högre grad blir utsatta för barnäktenskap, våld och 
utnyttjande. Parlamentet påminner om att flickornas fortsatta skolgång är en 
förutsättning för jämställdhet och mänsklig utveckling och för respekten för principen 
att ingen får hamna på efterkälken. Parlamentet insisterar på att denna dimension måste 
införlivas i EU:s insatser för att säkerställa fortsatt utbildning, särskilt i utdragna 
konfliktsituationer. Parlamentet efterlyser ett meningsfullt och effektivt deltagande av 
ungdomar, kvinnor och andra marginaliserade grupper och minoriteter i 
konfliktförebyggande och konfliktlösning, fredsbyggande åtgärder, utveckling efter 
konflikter och humanitära insatser. Parlamentet påminner om att kvinnor är bland de 
första offren för väpnade konflikter. Parlamentet lyfter fram betydelsen av målriktade 
EU-insatser för jämställdhet och kvinnors egenmakt, bland annat genom att säkerställa 
afrikanska kvinnors deltagande i lokala, regionala och nationella institutioner.

6. Europaparlamentet konstaterar att konflikter i instabila stater orsakar migration. 
Parlamentet betonar vikten av att finansiera verksamhet som syftar till att begränsa de 
bakomliggande orsakerna till migration, med särskilt fokus på fredsbyggande åtgärder 
och fattigdomsminskning. Parlamentet understryker att det är viktigt att finansiera 
åtgärder för att förbättra levnadsvillkoren för internflyktingar som tvingas leva i 
flyktingläger i Sahel, Västafrika och Afrikas horn, och till stöd för stabiliserings- och 
återuppbyggnadsprocessen i områden efter konflikter.

7. Europaparlamentet kräver en grundlig utvärdering och rapportering till parlamentet, 
inbegripet om vilken typ av utrustning som används och om EU:s finansiering för 
kapacitetsuppbyggnad till stöd för säkerhet och utveckling, däribland EU:s 
förvaltningsfond för Afrika, i de berörda partnerländerna i syfte att förbättra 
transparensen, ansvarsskyldigheten, komplementariteten och effektiviteten i 
överensstämmelse med de fastställda principerna för utvecklingseffektivitet, principen 
om en konsekvent politik för utveckling och den rättighetsbaserade strategin för 
utveckling.


