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Συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ ΕΕ και Αφρικής στην 
περιοχή του Σαχέλ, στη Δυτική Αφρική και στο Κέρας της Αφρικής
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με τη 
συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ ΕΕ και Αφρικής στην περιοχή του Σαχέλ, 
στη Δυτική Αφρική και στο Κέρας της Αφρικής (2020/2002(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 41, 
42, 43, 44, 45 και 46,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΟΣΑ και του Sahel and West Africa Club της 14ης 
Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «The Geography of Conflict in North and West Africa» 
(«Η γεωγραφία των συγκρούσεων στη Βόρεια και τη Δυτική Αφρική»),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών της Στοκχόλμης για την 
Ειρήνη με τίτλο «Trends in World Military Expenditure, 2019» («Τάσεις στις 
παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες, 2019») η οποία δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 
2020,

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή και τον 
Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας στις 9 Μαρτίου 2020 με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την 
Αφρική» (JOIN(2020)0004),

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των 
κρατών μελών της Ομάδας των Πέντε για το Σαχέλ (G5 Σαχέλ) της 28ης Απριλίου 
2020,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/253 του Συμβουλίου, της 25ης 
Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2018/906 
για την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το Σαχέλ1,

1 ΕΕ L 54I της 26.2.2020, σ. 9.



– λαμβάνοντας υπόψη την κοινή δήλωση των επικεφαλής των κρατών μελών της G5 
Σαχέλ και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στη σύνοδο κορυφής της 13ης 
Ιανουαρίου 2020, που πραγματοποιήθηκε στο Πο της Γαλλίας («Δήλωση του Πο»),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, με ημερομηνία 20 Απριλίου 2015, 
σχετικά με το περιφερειακό σχέδιο δράσης 2015-2020 για το Σαχέλ, της 16ης Μαρτίου 
2015 σχετικά με το σχέδιο δράσης 2015-2020 για τον Κόλπο της Γουινέας και της 25ης 
Ιουνίου 2018 σχετικά με το Κέρας της Αφρικής/την Ερυθρά Θάλασσα,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 1325/1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών και τις αποφάσεις του επί της συνέχειας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2013, σχετικά με τη 
στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τις επιχειρήσεις 
υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική 
Ένωση2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη Σομαλία3,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική του Σεπτεμβρίου 2016 για την ανάπτυξη και την 
ασφάλεια των χωρών της G5 Σαχέλ, το πλαίσιο για τις ολοκληρωμένες δράσεις 
προτεραιότητας του Φεβρουαρίου 2020, τη συμμαχία για το Σαχέλ και την εταιρική 
σχέση για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στο Σαχέλ,

– έχοντας υπόψη τη «Γενική ιδέα της ΕΕ για τη στήριξη της ΜΤΑ από την ΕΠΑΑ» του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2005, την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης 
Μαΐου 2006 με τίτλο «Γενική ιδέα για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα της 
ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (COM(2006)0253), την κοινή ανακοίνωση 
της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 5ης Ιουλίου 2016 με τίτλο «Στοιχεία για μια 
στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας» 
(JOIN(2016)0031) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για ένα «Στρατηγικό πλαίσιο 
της ΕΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας (ΜΤΑ)» της 14ης 
Νοεμβρίου 2016,

– έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και 
ειδικότερα τον ΣΒΑ 16, που αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης ειρηνικών 
κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τη θέσπιση υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας 
όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, 
τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που 

1 ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 38.
2 ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 33.
3 ΕΕ C 118 της 8.4.2020, σ. 113.



προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου (κανονισμός για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων)1,

– έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο για το Κέρας της Αφρικής, της 14ης Νοεμβρίου 
2011, και το περιφερειακό σχέδιο δράσης της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής για την 
περίοδο 2015-2020 της 26ης Οκτωβρίου 2015,

– έχοντας υπόψη την έκκληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για 
παγκόσμια κατάπαυση του πυρός μετά την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τον Κόλπο της Γουινέας της 17ης Μαρτίου 
2014,

– έχοντας υπόψη την στρατηγική ασφάλειας και ανάπτυξης της ΕΕ στην περιοχή του 
Σαχέλ της 21ης Μαρτίου 2011, η οποία παρουσιάστηκε από τον Ύπατο Εκπρόσωπο και 
την Επιτροπή, μετά από σχετικό αίτημα του Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη τις ετήσιες κοινές διαβουλεύσεις του Συμβουλίου Ειρήνης και 
Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης και της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της στήριξης ΚΠΑΑ της ΕΕ στη 
διατήρηση της ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών, της 14ης Ιουνίου 2012, και σχετικά με 
την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΟΗΕ-ΕΕ για τις ειρηνευτικές 
επιχειρήσεις και τη διαχείριση κρίσεων: Προτεραιότητες 2015-2018, της 27ης Μαρτίου 
2015,

– έχοντας υπόψη την Κοινή Στρατηγική Αφρικής-ΕΕ (ΚΣΑΕ) που συμφωνήθηκε κατά τη 
δεύτερη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής στη Λισαβόνα στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2007 
και τον Χάρτη Πορείας της ΚΣΑΕ για την περίοδο 2014-2017 που εγκρίθηκε κατά την 
τέταρτη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής στις Βρυξέλλες στις 2 και 3 Απριλίου 2014,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 3 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με 
τίτλο «Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συνεισφορών της ΕΕ που 
διοχετεύονται μέσω οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών σε χώρες που πλήττονται από 
συγκρούσεις» της 25ης Μαΐου 2011,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη δέκατη επέτειο 
της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για τις γυναίκες, την 
ειρήνη και την ασφάλεια2,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια (ΓΕΑ) της 10ης Δεκεμβρίου 2018 και το σχέδιο δράσης της για την περίοδο 
2019-2024 της 5ης Ιουλίου 2019,

1 ΕΕ C 130 της 19.5.2017, σ. 1.
2 ΕΕ C 99E της 3.4.2012, σ. 56.



– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 για τον ρόλο της Κοινής 
Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας σε περιπτώσεις κρίσεων που συνδέονται με το κλίμα 
και φυσικών καταστροφών1,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον για το 2011 και το 2012 με τίτλο «Livelihood security: Climate change, 
conflict and migration in the Sahel» (Ασφάλεια των βιοτικών πόρων: κλιματική 
αλλαγή, σύγκρουση και μετανάστευση στο Σαχέλ),

– έχοντας υπόψη τη Γενική Ιδέα του Συμβουλίου για την Ενίσχυση των Δυνατοτήτων 
Διαμεσολάβησης και Διαλόγου της ΕΕ, της 10ης Νοεμβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ανάπτυξη της 
ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση2,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την εφαρμογή 
της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας3 και σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας 
και την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας4,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη 
θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (COM(2016)0447),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2015, με τίτλο «Το 
ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια» (COM(2015)0185),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Ανάπτυξης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0129/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και η βιώσιμη ειρήνη θα επιτευχθούν μόνο με 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της φτώχειας και της πείνας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ασφάλεια είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανθρώπινη ασφάλεια είναι προϋπόθεση για τη διαρκή ειρήνη και τη σταθερότητα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχυρός σύνδεσμος μεταξύ ασφάλειας, ανάπτυξης και 
ανθρωπιστικής παρέμβασης είναι ουσιώδης για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών του 
Σαχέλ, της Δυτικής Αφρικής και του Κέρατος της Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
χωρίς ανάπτυξη και εξάλειψη της φτώχειας, δεν θα υπάρξει βιώσιμη ειρήνη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια στις περιοχές του Σαχέλ και της Σαχάρας και στο 
Κέρας της Αφρικής έχει σταδιακά επιδεινωθεί, ενώ η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί με ικανοποιητικό τρόπο στην παρούσα κρίση, ιδίως 
λόγω των περιορισμών στην εντολή και τη λειτουργικότητα·

1 ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 153.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0158.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0009.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0008.



Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νότιο στρατηγικό περιβάλλον της ΕΕ είναι ασταθές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή αυτή αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων, και 
συγκεκριμένα ένοπλες συρράξεις στα νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου και 
τζιχαντιστική τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια σε αυτήν την περιοχή 
έχει άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια της Ευρώπης και των πολιτών της και στη 
σταθερότητα στα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα στο Σαχέλ, τη Δυτική Αφρική 
και το Κέρας της Αφρικής πρέπει να αποτελούν στρατηγικό στόχο της συνεργασίας της 
ΕΕ με τις κυβερνήσεις της Νότιας Γειτονίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 
(ΚΠΑΑ) είναι εκτεταμένες και αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην προώθηση της 
μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας, στην προαγωγή της μεταρρύθμισης της 
δικαιοσύνης και στην ενίσχυση της στρατιωτικής και αστυνομικής εκπαίδευσης, καθώς 
και στην προαγωγή της εποπτείας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί υπέρ της ασφάλειας και 
της ανάπτυξης της περιοχής του Σαχέλ, ως ηγετικού εταίρου, μέσω μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης που εστιάζει στον πολιτικό και διπλωματικό διάλογο, την 
ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοβουλία «Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της 
ασφάλειας και της ανάπτυξης» (CBSD) η οποία οδήγησε στην αναθεώρηση του 
μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (ICSP+) το 2017, γεγονός που 
επέτρεψε τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και την παροχή μη 
θανατηφόρου εξοπλισμού στις ένοπλες δυνάμεις τρίτων χωρών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να παρέχουν το αναγκαίο 
προσωπικό για τις αποστολές, οι ελλείψεις, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί λόγω της 
πανδημίας που έχει προκαλέσει η εξάπλωση της νόσου COVID-19, οφείλονται στο 
γεγονός ότι ο αριθμός των υπαλλήλων της ΕΕ που συμμετέχουν σε αυτές τις αποστολές 
μειώνεται για λόγους υγείας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ατλαντικό Ωκεανό, στα δυτικά, έως την Ερυθρά 
Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό, στα ανατολικά, πολλές αφρικανικές χώρες 
αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, όπως η αποσταθεροποίηση της 
παραδοσιακής γεωργικής-κτηνοτροφικής οικονομίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, η 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων από εξωτερικούς φορείς, η επισιτιστική 
ανασφάλεια, η έλλειψη πρόσβασης σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, ακατάλληλα 
γεωργικά μοντέλα, η αύξηση του πληθυσμού και η πίεση επί των φυσικών και 
περιβαλλοντικών πόρων, όπως η αποψίλωση των δασών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ακόμα σημαντική πρόκληση είναι η ανάδυση νέων μορφών οικονομίας της μαφίας, 
συμπεριλαμβανομένων της εμπορίας ανθρώπων, μεταναστών και ναρκωτικών, της 
παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και άγριας χλωροπανίδας και των 
ανεξέλεγκτων εξαγωγών χρυσού και ορυκτών κοιτασμάτων, οι οποίες, σε συνδυασμό 
με τις θεσμικές αδυναμίες και την έλλειψη διαφάνειας, την αδύναμη διακυβέρνηση, την 
αύξηση των ανισοτήτων, την έλλειψη εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις και τη διαφθορά 
πολλών διοικήσεων, προκαλούν υβριδισμό μεταξύ ένοπλων ομάδων, διακινητών και 
παραδοσιακών κοινοτικών και περιφερειακές συγκρούσεις, ενώ η εμφάνιση του 
απαράδεκτου φαινομένου του τζιχαντιστικού θρησκευτικού εξτρεμισμού συνιστά 



εσφαλμένη αντίδραση για τις πληττόμενες κοινωνίες και αυξάνεται η 
ριζοσπαστικοποίηση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φύση των προκλήσεων που αφορούν την ασφάλεια, τις βίαιες 
συγκρούσεις και την πολιτική βία ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων αφρικανικών 
περιοχών, χωρών και επαρχιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή του Σαχέλ ή στο 
Κέρας της Αφρικής, οι ένοπλες ισλαμιστικές ομάδες και η τρομοκρατία, αλλά και, σε 
μικρότερο βαθμό, οι δυνάμεις ασφαλείας, οι διάφορες εγκληματικές ομάδες και 
παραστρατιωτικές ομάδες προκαλούν πολλά θύματα, ιδίως μεταξύ των αμάχων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική στις περισσότερες από τις 
19 χώρες της Δυτικής Αφρικής, όπου κάποιες χώρες βιώνουν μακροχρόνια 
σταθερότητα και ασφάλεια, ενώ άλλες πολιτική βία ή εθνοτικές συγκρούσεις·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι πέρυσι αναφέρθηκαν 3 471 βίαια περιστατικά που σχετίζονταν 
με αυτές τις ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θάνατοι που αναφέρθηκαν και ήταν 
αποτέλεσμα της δραστηριότητας αφρικανικών ακραίων ισλαμιστικών ομάδων 
αυξήθηκαν πέρυσι επίσης κατά 7 %, σε 10 460 θανάτους κατ’ εκτίμηση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές δράσεις εντοπίζονται κυρίως σε πέντε βασικά 
θέατρα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων της Σομαλίας, της λεκάνης της λίμνης 
Τσαντ και του Σαχέλ, ενώ υπάρχουν μικρότερες, αλλά επίμονες απειλές στη Νότια 
Αφρική και στη δυτική ακτή του Ινδικού Ωκεανού· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Σαχέλ 
παρατηρήθηκε η ταχύτερη αύξηση της βίαιας εξτρεμιστικής δραστηριότητας από 
οποιαδήποτε περιοχή το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε θέατρο επιχειρήσεων έχει 
τη δική του μοναδική δυναμική και απαιτεί μοναδική περιφερειακή προσέγγιση·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες της ΕΕ και της G5 Σαχέλ εκφράζουν τη βαθιά τους 
ανησυχία για την αύξηση της τρομοκρατίας και την επιδείνωση της κατάστασης όσον 
αφορά την ασφάλεια και τις ανθρωπιστικές συνθήκες στην περιοχή του Σαχέλ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία θέτει υπό μεγαλύτερη πίεση τις χώρες της G5 
Σαχέλ και τις γειτονικές τους χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία επιτείνει 
τις τοπικές πολιτικές, εθνοτικές και θρησκευτικές εντάσεις και τροφοδοτείται από 
εγκληματικές και φονταμενταλιστικές ομάδες, κοινωνικοοικονομικές αδικίες, αδύναμη 
διακυβέρνηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δυνάμεις ασφάλειας και άμυνας·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον αμάχων, θεσμών και 
εκπροσώπων του κράτους, δυνάμεων ασφάλειας και άμυνας και υποδομών 
υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή, και ότι οι τρομοκρατικές ομάδες 
εκμεταλλεύονται, μεταξύ άλλων, τις υφιστάμενες τοπικές συρράξεις για τον σκοπό 
αυτό·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες αυτές οι προκλήσεις έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη 
σταθερότητα και την ειρήνη των τοπικών κοινοτήτων και την παραδοσιακή τάξη που 
βασίζεται σε συμβιβασμούς και στην ηθική εξουσία των ηλικιωμένων και των 
παραδοσιακών ηγετών, η οποία έχει αντικατασταθεί από την κυριαρχία ένοπλων 
ομάδων λαθρεμπόρων και τρομοκρατών·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας είναι ουσιώδους σημασίας 
για την ανασυγκρότηση των βασικών κρατικών δομών, ιδίως στις πιο απομακρυσμένες 
περιοχές, όπου οι πολίτες ενδέχεται να αισθάνονται πιο εγκαταλελειμμένοι·



ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές και εγκληματικές επιθέσεις τείνουν να 
στοχοποιούν πληθυσμούς αμάχων, εκπροσώπους κρατών, δυνάμεις ασφάλειας και 
άμυνας και κοινωνικοοικονομικές υποδομές, υπονομεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
κοινωνική και κοινοτική συνοχή και ένταξη·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σαχέλ συγκαταλέγεται στις περιοχές που έχουν πληγεί 
περισσότερο από τη διάδοση των παράνομων φορητών όπλων και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι αυτά τα μη δηλωμένα και ως επί το πλείστον παρανόμως κατεχόμενα όπλα δεν 
απειλούν μόνο την ασφάλεια των κοινοτήτων, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης από 
επικίνδυνα διεθνή εγκληματικά δίκτυα που εμπλέκονται σε διάφορες μορφές εμπορίας, 
μεταξύ άλλων, όπλων, ανθρώπων και παράνομων ναρκωτικών ουσιών·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με νέα στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών 
της Στοκχόλμης για την Ειρήνη, SIPRI:

α) οι συνδυασμένες στρατιωτικές δαπάνες κρατών στην Αφρική σημείωσαν αύξηση 
κατά 1,5 % σε περίπου 41,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2019, 
σηματοδοτώντας την πρώτη αύξηση δαπανών της περιοχής εδώ και πέντε έτη·

β) η Αφρική εισήγαγε το 49 % του στρατιωτικού εξοπλισμού της από τη Ρωσία, το 
14 % από τις ΗΠΑ και το 13 % από την Κίνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 20 % 
των παγκόσμιων πωλήσεων όπλων της Κίνας εξήχθη στην Αφρική·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική επιρροή της Ρωσίας σε ολόκληρη την Αφρική 
συνίσταται σε πωλήσεις όπλων, ανάπτυξη μισθοφόρων και πολιτικών συμβούλων, 
συμφωνίες ασφαλείας και προγράμματα κατάρτισης για ασταθείς χώρες·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρυσός αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ μεταφέρεται 
λαθραία εκτός των χωρών της Δυτικής Αφρικής κάθε χρόνο μέσω των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) στη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τα Ηνωμένα Έθνη, η σομαλική εξτρεμιστική ομάδα αλ-Σαμπάμπ παράγει εισόδημα 
εκατομμυρίων δολαρίων από εξαγωγές ξυλοκάρβουνου στο Ιράν και κατόπιν στα ΗΑΕ, 
κατά παράβαση των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια, η έλλειψη εκπαίδευσης, η ανεργία, οι συγκρούσεις, 
οι κρίσεις και η ανασφάλεια, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως τα 
αποσαθρωμένα κράτη, η κακή διακυβέρνηση και η διαφθορά, πλήττουν ιδιαίτερα τους 
νέους και τις ευκαιρίες που τους παρέχονται, ωθώντας πολλούς να εγκαταλείψουν τις 
χώρες τους, τα σπίτια και τις οικογένειές τους για να ζήσουν σε ασφαλέστερες περιοχές 
ή άλλες ηπείρους, διακινδυνεύοντας έτσι τη ζωή τους·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προαναφερθείσες προκλήσεις θα επιδεινωθούν από την 
πανδημία COVID-19 και τις ολοένα και σφοδρότερες επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διατεθεί πρόσθετο 
ποσό ύψους 194 εκατομμυρίων EUR για την υποστήριξη της ασφάλειας, της 
σταθερότητας και της ανθεκτικότητας στο Σαχέλ·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απειλή των ακραίων ισλαμιστικών ομάδων στην Αφρική δεν 
είναι ομοιόμορφη, αλλά περιλαμβάνει τη δραστηριότητα ενός διαρκώς 
μεταβαλλόμενου μείγματος περίπου εικοσιτεσσάρων ομάδων που δραστηριοποιούνται 
ενεργά σε 14 χώρες·



ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διεξαγάγει τέσσερις αποστολές και 
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ για την εκπαίδευση και την παροχή συμβουλών 
στις ένοπλες δυνάμεις της Σομαλίας (EUTM Somalia – 2010), στο Μάλι (EUTM Mali – 
2013) και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUTM CAR – 2016), μία ναυτική 
στρατιωτική επιχείρηση (επιχείρηση ναυτικής δύναμης της ΕΕ (NAVFOR) 
ATALANTA – 2009) και τρεις μη στρατιωτικές αποστολές για την εκπαίδευση και την 
παροχή συμβουλών στα σώματα εσωτερικής ασφαλείας του Μάλι (EUCAP Sahel Mali 
– 2012), στον Νίγηρα (EUCAP Sahel Niger – 2014) και στη Σομαλία (EUCAP Somalia 
– 2014), το έργο GAR-SI Sahel, ενώ έχει θεσπίσει και σύντομα θα δρομολογήσει 
συμβουλευτική αποστολή (EUAM) στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά στρατιωτικά φυλάκια επιμέρους χωρών, όπως η 
Γαλλία και οι ΗΠΑ, παρέχουν βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας στους τοπικούς 
εταίρους, διεξάγοντας αντιτρομοκρατικές και άλλες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, ταυτόχρονα με τις πολιτικές λύσεις, οι προσπάθειες για οικοδόμηση του κράτους 
και οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες είναι καίριες για την συντριβή των τρομοκρατικών 
ομάδων και συμβάλλουν στη δημιουργία περιφερειακής σταθερότητας·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται επίμονη πίεση στους τρομοκράτες, ώστε να 
σταματήσει η διάδοση αυτής της απειλής σε άλλες περιοχές και ηπείρους, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τελευταία δεκαετία τα αφρικανικά όργανα ασφαλείας 
έχουν τοποθετήσει δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις σε 
αφρικανικό έδαφος, επιδεικνύοντας πραγματική βούληση να συμβάλουν στη 
διακυβέρνηση στον τομέα της ασφάλειας στη δική τους ήπειρο·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στηρίζει επίσης την έναρξη της επιχειρησιακής 
λειτουργίας της κοινής δύναμης της G5 Σαχέλ, ενός βασικού αντιτρομοκρατικού 
μέσου, το οποίο συμβάλλει με καίριο τρόπο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της 
δραστηριότητας των Τζιχαντιστών και των απειλών κατά της ασφάλειας καθώς και στη 
βελτίωση της περιφερειακής ασφάλειας·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επικάλυψη μεταξύ της συνεχιζόμενης 
λειτουργικότητας βασικών περιφερειακών φορέων ασφαλείας, όπως η Οικονομική 
Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS), η Αφρικανική Εφεδρική 
Δύναμη Ανατολικής Αφρικής (EASF) και η Αφρικανική Εφεδρική Δύναμη της 
Αφρικανικής Ένωσης, και του ενδιαφέροντος της ΕΕ να συνδράμει τις χώρες που 
βρίσκονται σε δυσχερή θέση ώστε να παράσχουν ειρήνη και ευημερία στους πολίτες 
τους·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας 
ανάμεσα στις χώρες της περιοχής του Σαχέλ, της Δυτικής Αφρικής και του Κέρατος της 
Αφρικής είναι απαραίτητες για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η σταθερότητα σε αυτές 
τις περιοχές·

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση παραμένει βασικός εταίρος στις 
προσπάθειες της ΕΕ για επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας·



ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση, κατά την ετήσια σύνοδο κορυφής τον 
Φεβρουάριο του 2020, ανακοίνωσε σχέδια για την αποστολή 3 000 στρατιωτών στο 
Σαχέλ για την υποστήριξη της G5 Σαχέλ στον αγώνα κατά των ένοπλων ομάδων·

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2017, η ΕΕ εφαρμόζει μια διαδικασία 
περιφερειοποίησης των ενωσιακών αποστολών ΚΠΑΑ, η οποία, παράλληλα με την 
προαγωγή της συνεργασίας με την G5 Σαχέλ, αποσκοπεί στον καλύτερο εντοπισμό και 
στην κάλυψη των κενών της διασυνοριακής συνεργασίας στις περιφέρειες·

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από χρόνια ειδικής εκπαίδευσης, οι προαναφερθείσες 
αποστολές της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών έχουν υπονομευθεί όσον αφορά τη 
βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητά τους λόγω των περιορισμών που αφορούν 
την εντολή τους, τα προγράμματα κατάρτισης, τα σχέδια βιωσιμότητας και την τοπική 
συμμετοχή, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι σε θέση να παράσχουν τον 
αναγκαίο εξοπλισμό στις μονάδες που εκπαιδεύουν και στις τοπικές δυνάμεις άμυνας, 
συμπεριλαμβανομένων όπλων, πυρομαχικών και οχημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εντολές και ο σκοπός των αποστολών της ΕΕ πρέπει να επανεξεταστούν, προκειμένου 
να καταρτιστεί μια ανάλυση «διδαγμάτων», η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
την προσαρμογή των σημερινών και των μελλοντικών αποστολών·

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε εκπαίδευση, χρηματοδότηση ή εξοπλισμός δυνάμεων 
ασφάλειας σε τρίτες χώρες θα πρέπει να συνάδει με τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες 
και να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου τομέα ασφάλειας που θα 
αποσκοπεί πρωτίστως στην παροχή οφελών για την ασφάλεια στο σύνολο του τοπικού 
πληθυσμού, με παράλληλο σεβασμό του κράτους δικαίου και, ιδίως, του διεθνούς 
δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί αυτοί και η έλλειψη συνεκτικής και 
στρατηγικής παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν την αξιοπιστία της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ, ενώ άλλοι παγκόσμιοι παράγοντες εντείνουν τις ενέργειές 
τους, αποστέλλοντάς μισθοφόρους και δημιουργώντας τις δικές τους στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις και έχουν αυξήσει την προσφορά όπλων και πυρομαχικών σε χώρες της 
περιοχής χωρίς όρους διακυβέρνησης και, στην ουσία, με σκοπό να προαγάγουν αμιγώς 
διμερή συμφέροντα·

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ενέκρινε 
επισήμως στο Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος την πρωτοβουλία «Μία Ζώνη - Ένας 
δρόμος» με εξαγγελθείσα επένδυση ύψους 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για ένα 
τεράστιο δίκτυο υποδομών μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών που θα 
συνδέουν την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα 
αποτελεί βασικό ενδιαφερόμενο μέρος στην οικονομία της Αφρικής με σημαντική 
επιρροή σε πολλές πτυχές των υποθέσεων της ηπείρου·

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τελευταία δεκαετία, τα ΗΑΕ έχουν σταδιακά 
αυξήσει την παρουσία τους στο Κέρας της Αφρικής, χρησιμοποιώντας αναπτυξιακά και 
ανθρωπιστικά έργα για την προώθηση της γεωστρατηγικής υπεροχής τους ιδίως στον 
Κόλπο του Άντεν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σομαλία έκανε έκκληση στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβει δράση κατά της κατασκευής 
στρατιωτικής βάσης των ΗΑΕ στη Σομαλιλάνδη·



ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία οικοδομεί εδώ και χρόνια εμπιστοσύνη στο Κέρας 
της Αφρικής, καθώς επιζητεί να αυξήσει την επιρροή της, ιδίως στην περιοχή της 
Ερυθράς Θάλασσας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουρκικές εταιρείες εξακολουθούν να 
διαχειρίζονται τον βασικό λιμένα και το αεροδρόμιο του Μογκαντίσου και παρέχουν, 
μάλιστα, στρατιωτική εκπαίδευση στους στρατιώτες της σομαλικής κυβέρνησης·

Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ναυτικό του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας 
(PLAN) έχει εγκαταστήσει την πρώτη υπεράκτια στρατιωτική του βάση στο Τζιμπουτί 
και η Κίνα διακρατεί περισσότερο από το 70 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
του Τζιμπουτί σε χρέος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάνεια στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - Ένας δρόμος» παγιδεύουν ευάλωτες, αναπτυσσόμενες 
χώρες σε «παγίδες χρέους», εξαντλώντας τα κρατικά αποθεματικά και αφήνοντας 
γενιές φορολογουμένων με τεράστια χρέη·

ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε ο στρατός της Σομαλίας, ούτε ο στρατός της Μπουρκίνα 
Φάσο, του Μάλι, ή της Κεντρικής Αφρικής δεν έχουν κατορθώσει να συμβάλουν 
αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των τζιχαντιστών και των ένοπλων ομάδων ή να 
κρατήσουν και να κατοχυρώσουν περιοχές με τη βοήθεια φιλικών διεθνών δυνάμεων, 
με αποτέλεσμα οι τοπικοί πληθυσμοί να αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι και να 
φοβούνται ότι θα κατηγορηθούν ότι συνεργάστηκαν με την κυβέρνηση από τους 
τζιχαντιστές ή τις ένοπλες ομάδες στην ΚΑΔ μόλις επιστρέψουν και καταλάβουν εκ 
νέου τον χώρο από τον οποίο εκδιώχθηκαν·

ΜΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε καθοριστική μείωση της πειρατείας στα ανοικτά των 
ακτών της Ανατολικής και της Δυτικής Αφρικής, ως αποτέλεσμα διεθνών προσπαθειών 
για ναυτική ασφάλεια από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ που χρησιμοποιούνται ως 
προηγούμενο για την ευρωπαϊκή, αφρικανική και διατλαντική συνεργασία για την 
ασφάλεια·

ΜΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από χρόνια συμμετοχής στις προαναφερθείσες πολιτικές 
και στρατιωτικές αποστολές, η γενική κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά και 
παρουσιάζει σήμερα τάση επιδείνωσης, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, εξακολουθεί να υφίσταται μια σειρά παλαιών 
και νέων προκλήσεων και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές όπου υπάρχουν τα περισσότερα τρωτά 
σημεία και παρατηρούνται οι περισσότερες εντάσεις, ώστε να επιτευχθεί ο απώτερος 
στόχος της περιφερειακής σταθερότητας και της μεταφοράς της ευθύνης για την 
ασφάλεια στα χέρια των Αφρικανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η στρατηγική θα 
ανταποκριθεί στην επείγουσα ανάγκη και στις υψηλές προσδοκίες αμφότερων των 
παραγόντων και των ντόπιων πληθυσμών και ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα βασικά 
αίτια της κρίσης·

ΜΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης των αποστολών και 
επιχειρήσεων ΚΠΑΑ είναι ουσιαστικής σημασίας για τη συνέχιση αυτής της πολιτικής 
και ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης μέσω του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην 
Αφρική (ΜΣΕΑ) και, στο μέλλον, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη 
(ΕΜΕ) παρέχουν στήριξη στην Αφρικανική Ένωση, μεταξύ άλλων με τη 
χρηματοδότηση του λειτουργικού κόστους των στρατιωτικών επιχειρήσεων για τη 
διατήρηση της ειρήνης στην Αφρική, και συγκεκριμένα της AMISOM στη Σομαλία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΜΕ θα αντικαταστήσει τον μηχανισμό «Αθηνά» για τη 
χρηματοδότηση των κοινών δαπανών των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ και ότι 



το ΜΣΕΑ θα προσφέρει στην ΕΕ ένα νέο εργαλείο πιο ευέλικτης ανάπτυξης των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων και θα ενισχύσει σημαντικά τις επιλογές για παροχή 
βοήθειας όσον αφορά την ασφάλεια προς τους εταίρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τελικός αντίκτυπος του ΕΜΕ ως μέσου με το οποίο είναι δυνατή η βιώσιμη 
αντιμετώπιση των βίαιων συγκρούσεων και της ανασφάλειας θα εξαρτηθεί από τον 
βαθμό στον οποίο συνοδεύεται από τις απαραίτητες διασφαλίσεις και τα απαραίτητα 
συστήματα παρακολούθησης για να αποφευχθεί πιθανή κατάχρηση της παρεχόμενης 
βοήθειας και να εξασφαλιστεί ότι τα ζητήματα της λογοδοσίας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του σεβασμού του ανθρωπιστικού δικαίου θα λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μελλοντικός ΕΜΕ που θα αντικαταστήσει το ΜΣΕΑ 
το 2021 θα πρέπει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του στα κράτη εταίρους και να 
επιτρέψει την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού·

ΜΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει οπωσδήποτε να στηρίξει τους εταίρους της στις 
περιοχές του Σαχέλ και της Σαχάρας και στο Κέρας της Αφρικής, οι οποίες 
αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις στον αγώνα τους εναντίον ένοπλων 
τρομοκρατικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των τζιχαντιστών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανταποκριθεί κατάλληλα, παρέχοντας στις χώρες 
της συγκεκριμένης περιοχής μέσω του ΕΜΕ την αναγκαία βοήθεια, 
συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΜΕ θα 
πρέπει να εγκριθεί χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να μπορέσει να παρασχεθεί δυνατή 
η αναγκαία στρατιωτική βοήθεια·

ΜΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θερμοκρασίες αυξάνονται 1,5 φορά πιο γρήγορα στο Σαχέλ 
από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο και ότι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περίπου το 80 % 
των γεωργικών εκτάσεων του Σαχέλ έχουν υποβαθμιστεί, ενώ περίπου 50 εκατομμύρια 
άτομα που εξαρτώνται από την κτηνοτροφία διεκδικούν την περιοχή· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), αυτή η 
κατάσταση οδηγεί τους πληθυσμούς σε επισιτιστική ανασφάλεια και ότι οι πληθυσμοί 
πασχίζουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περίθαλψη και βρίσκονται αντιμέτωποι με 
δύσκολες επιλογές·

ΜΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αποτελούν παράγοντα 
κινδύνου αποσταθεροποίησης, βίας και συγκρούσεων·

ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατακόρυφη αύξηση των βίαιων επιθέσεων σε δημόσια 
σχολεία, των απαγωγών, των ξυλοδαρμών και των απειλών κατά της ζωής εναντίον 
δασκάλων και μαθητών οδήγησε στο κλείσιμο περισσότερων από 9 000 σχολείων στην 
Κεντρική και τη Δυτική Αφρική, σύμφωνα με τη UNICEF, αφήνοντας σχεδόν δύο 
εκατομμύρια παιδιά χωρίς επαρκή εκπαίδευση·

ΜΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τον αυξανόμενο 
αριθμό παιδιών που επιστρατεύονται ως παιδιά στρατιώτες από εξτρεμιστικές ομάδες·

Ν. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των 
Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) έχει επισημάνει νέες 
ανησυχητικές τάσεις για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, με ολέθριες συνέπειες 
για τη διακυβέρνηση, την ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημόσια υγεία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο, η Δυτική, η Κεντρική και η Βόρεια 
Αφρική αντιπροσωπεύουν το 87 % όλων των κατεσχημένων οπιούχων φαρμακευτικών 



παρασκευασμάτων στον κόσμο και ότι το UNODC αναγνωρίζει τη στενή σχέση μεταξύ 
της διακίνησης ναρκωτικών και της χρηματοδότησης ένοπλων ομάδων·

ΝΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη 
και την ασφάλεια τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης μιας διάστασης του φύλου σε 
όλους τους κλάδους και τις δραστηριότητες στον τομέα της ειρήνης και της ασφάλειας, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΕ·

ΝΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις εξτρεμιστικών ομάδων και η κλιμάκωση της 
διακοινοτικής βίας για τους πόρους επηρεάζουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
την υγειονομική περίθαλψη, ενώ ένας μεγάλος αριθμός κοριτσιών είναι περισσότερο 
εκτεθειμένα σε διάφορες μορφές κακοποίησης, σωματικής και σεξουαλικής βίας·

ΝΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξήσει στρατηγικά την 
οικονομική της παρουσία σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, λόγω της αυξανόμενης 
παρουσίας άλλων ξένων δυνάμεων·

ΝΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης πρότεινε την 
ανακατανομή, την επιτάχυνση και την απόδοση προτεραιότητας σε 3,25 
δισεκατομμύρια EUR από υφιστάμενα προγράμματα ως απόκριση στις ανάγκες της 
Αφρικής που σχετίζονται με τον κορονoϊό, συμπεριλαμβανομένων 2,06 
δισεκατομμυρίων EUR για την υποσαχάρια Αφρική·

ΝΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της με τα εθνικά 
κοινοβούλια, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών ασφάλειας και άμυνας, 
προκειμένου να βελτιώσει τις ζωτικής σημασίας λειτουργίες εποπτείας των εθνικών και 
εξωτερικών παρεμβάσεων ασφάλειας·

Η δράση που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της 

1. θεωρεί ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και ο τα κράτη μέλη και ο Ύπατος Εκπρόσωπος 
της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) 
πρέπει να συντονίζουν τις στρατηγικές ανάπτυξης, ανθρωπιστικής δράσης και 
ασφάλειας στις οποίες συμμετέχουν στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που 
οδηγεί στην ανεξάρτητη αφρικανική ανάληψης ευθύνης σε θέματα ασφάλειας και 
άμυνας· θεωρεί ότι η Αφρικανική Ένωση και τα αφρικανικά κράτη της περιοχής 
αποτελούν βασικούς εταίρους με τους οποίους η ΕΕ συνδέεται ουσιαστικά, 
προκειμένου να επιτευχθεί από κοινού βιώσιμη ανάπτυξη και ανθρώπινη ασφάλεια· 
υποστηρίζει τα σχέδια της Αφρικανικής Ένωσης για την αποστολή 3 000 στρατιωτών 
για τη στήριξη της G5 Σαχέλ· πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητα των εταίρων, επανεξετάζοντας τις δεσμεύσεις που 
έχουν αναλάβει ως προς την ασφάλεια και την άμυνα στην περιοχή του Σαχέλ, της 
Δυτικής Αφρικής και του Κέρατος της Αφρικής, μεταξύ άλλων, μέσω της προμήθειας 
στρατιωτικού εξοπλισμού και με παράλληλη τήρηση της αρχής του «μη βλάπτειν»·

2. υπενθυμίζει ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας εξαρτάται συγκεκριμένα από την 
ικανότητα των θιγόμενων κρατών να διατηρούν θέτουν ισχυρούς και αξιόπιστους 
θεσμούς, εδραιωμένες βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ικανοτήτων 
εσωτερικής ασφάλειας και ενός συστήματος δικαιοσύνης το οποίο θα εμπιστεύονται οι 
πολίτες, ιδίως σε ποινικά θέματα· θεωρεί ότι μια στρατηγική ασφάλειας για την περιοχή 
του Σαχέλ, τη Δυτική Αφρική και το Κέρας της Αφρικής πρέπει πρωτίστως να 



στηρίζεται στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των συγκρούσεων στην περιοχή, 
δεδομένου ότι η εξάλειψη της φτώχειας έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη 
βιώσιμης ειρήνης·

3. ζητεί να προωθηθεί η ανανέωση των σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και την αφρικανική 
ήπειρο, στη βάση της αλληλεγγύης, του σεβασμού και του αμοιβαίου οφέλους και 
πάντα στο πλαίσιο τήρησης των αρχών του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, της 
εθνικής κυριαρχίας και της ισότητας μεταξύ των μερών·

4. θεωρεί ότι στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι αποστολές, οι 
επιχειρήσεις και οι λοιπές δράσεις θα πρέπει να συντονίζονται από τον ΑΠ/ΥΕ υπό την 
εποπτεία του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΕΕ και ότι η κοινή 
μονάδα συντονισμού της στήριξης θα πρέπει να παρέχει περισσότερες συμβουλές στην 
Επιτροπή και στον ΑΠ/ΥΕ, με ενισχυμένο ρόλο συντονισμού και θα πρέπει να 
προτείνει τη σύσταση ενός κεντρικού πολιτικού - στρατιωτικού επιτελείου που θα 
ενισχύει το δυναμικό των αποστολών και των έργων της Στρατιωτικής Δυνατότητας 
Σχεδίασης και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων και της Πολιτικής Δυνατότητας Σχεδίασης 
και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων·

5. πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ θα πρέπει να επενδύει τα μέγιστα σε διαδικασίες που 
στοχεύουν στην αποτροπή των συγκρούσεων, δρομολογώντας πολλά και συγκεκριμένα 
έργα και διαδικασίες διαμεσολάβησης, διαλόγου και συμφιλίωσης, παράλληλα με άλλα 
μέτρα ασφάλειας· υπογραμμίζει την ανάγκη να ακολουθηθούν επίσης μη 
κρατικοκεντρικές προσεγγίσεις με στόχο την προώθηση της σταθερότητας και της 
ασφάλειας, ειδικότερα όσον αφορά τις διακοινοτικές εντάσεις· πιστεύει ακράδαντα ότι 
μόνο η βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας που θέτει την ανθρώπινη ασφάλεια στο 
επίκεντρό της θα είναι αποτελεσματική μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

6. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθούν οι αποστολές και οι επιχειρήσεις 
ΚΠΑΑ καθώς και ο γενικός στρατηγικός σχεδιασμός και η επικοινωνιακή πολιτική της 
ΕΕ, ώστε να αυξηθεί η προβολή των δράσεων της ΕΕ·

7. χαιρετίζει τη συνολική δέσμευση της Ένωσης στο Σαχέλ, στην Ανατολική Αφρική και 
στο Κέρας της Αφρικής, και αναγνωρίζει τη συνεισφορά αυτών των αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ υπέρ της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, 
παγκοσμίως· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να προσαρμοστούν οι δημοσιονομικοί 
και διοικητικοί κανόνες, καθώς και η διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, ώστε η 
αντίδραση στις κρίσεις να γίνει πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική·

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για έκδοση λευκής βίβλου για την ευρωπαϊκή άμυνα, 
η οποία θα σχεδιάζει και θα περιγράφει πολύ συγκεκριμένα σενάρια πιθανών 
στρατιωτικών επεμβάσεων της ΕΕ και τα δόγματα στα οποία βασίζονται, σύμφωνα με 
τις στρατιωτικές αποστολές του άρθρου 43 παράγραφος 1 ΣΕΕ·

9. συγχαίρει το προσωπικό των αποστολών της ΕΕ, που, παρά τις ιδιαίτερα δυσχερείς 
συνθήκες, έχει εξαιρετικές επιδόσεις και επιδεικνύει αφοσίωση και επαγγελματισμό·

10. τονίζει ότι, υπό το φως της σοβαρής και βαθιάς υποβάθμισης των συνθηκών ασφάλειας 
στην περιοχή και για την κάλυψη τυχόν κενών στις αποστολές και τα έργα της ΕΕ, 
πρέπει να ενισχυθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων των εταίρων στον τομέα της ασφάλειας 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν καταλληλότερα οι σοβαρές προκλήσεις και οι 



δυσχερείς συνθήκες ασφάλειας στην περιοχή, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη τρίτων 
χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην επικράτειά τους·

11. στηρίζει την κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης 
Εκπροσώπου για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, με 
ημερομηνία 28 Απριλίου 2015 και τίτλο «Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της 
ασφάλειας και της ανάπτυξης - Στήριξη στους εταίρους για την αποτροπή και τη 
διαχείριση των κρίσεων»1·

12. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής και τις εν εξελίξει διοργανικές 
διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στη θέσπιση κανονισμού σχετικά με τον 
Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI), ο οποίος θα 
περιλαμβάνει όλα τα καθήκοντα του τρέχοντος μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα 
και ειρήνη (IcSP)·

13. επικροτεί την πρόταση του ΑΠ/ΥΕ, με τη στήριξη της Επιτροπής, για θέσπιση, στο 
πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ της Ένωσης, ενός ΕΜΕ με σκοπό τη χρηματοδότηση της 
στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού με βάση τον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της 
ΕΕ, που θα καλύψει ένα σημαντικό κενό στη στήριξη της ΕΕ και μαζί με τον NDICI θα 
παράσχει στην ΕΕ τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα 
στις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και ζητεί την ταχεία έγκρισή τους· 
υπενθυμίζει ότι ο ΕΜΕ έχει ως στόχο να απορροφήσει το ΜΣΕΑ και να θεσπίσει μια 
συνιστώσα ανάπτυξης ικανοτήτων που θα επιτρέπει την προμήθεια στρατιωτικού 
εξοπλισμού σε χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, με 
πλήρη σεβασμό της κοινής θέσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
ανθρωπιστικού δικαίου, και με αποτελεσματικές διατάξεις διαφάνειας, όπως 
απαριθμούνται στη σύστασή του, της 28ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τη δημιουργία 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα 
χορηγείται στρατιωτικός εξοπλισμός σε παραλήπτες που διαπράττουν καταχρήσεις, 
θηριωδίες και άλλες επιζήμιες πράξεις εναντίον άμαχων πληθυσμών· σημειώνει ότι από 
τον Ιούνιο του 2018 τα κράτη μέλη εργάζονται με σκοπό την έκδοση απόφασης του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του ΕΜΕ, που προβλέπεται να δημιουργηθεί το αργότερο 
τον Ιανουάριο του 2021· στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένη την σημερινή κατάσταση 
στην Αφρική, καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την εν λόγω πρόταση υιοθετώντας χωρίς 
καθυστέρηση την απαραίτητη απόφαση για τη θέσπιση αυτού του νέου μέσου για την 
υποστήριξη των στρατιωτικών ικανοτήτων των αφρικανικών ενόπλων δυνάμεων, και:

α) να είναι ο προϋπολογισμός του ΕΜΕ αρκετά μεγάλος ώστε να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι τρέχουσες προκλήσεις που αφορούν την εκπαίδευση, τις 
επιχειρήσεις, τις αποστολές, τα έργα και τον στρατιωτικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των όπλων, των πυρομαχικών και των μεταφορών·

β) να εξασφαλιστεί ότι ο ΕΜΕ θα ξεπεράσει τους υφιστάμενους περιορισμούς στο 
πλαίσιο του ΜΣΕΑ και του προϋπολογισμού της Ένωσης για την αγορά όπλων 
και πυρομαχικών·

1 JOIN(2015)0017.



γ) ζητεί να προβλεφθεί χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τις 
διοικητικές δαπάνες που προκύπτουν από την απόφαση του Συμβουλίου, μεταξύ 
άλλων για το προσωπικό·

δ) καλεί το Συμβούλιο να επιβαρύνει τα κράτη μέλη με το λειτουργικό κόστος που 
προκύπτει από την εφαρμογή του μέσου, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού 
και κατάρτισης·

ε) καλεί τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στη χρηματοδότηση κάποιας δράσης ή 
μέρους αυτής να απόσχουν από την ψηφοφορία στο Συμβούλιο·

στ) ζητεί να συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) νέο 
ειδικό τμήμα υπεύθυνο για τη διαχείριση αυτού του νέου μέσου, για να επιβλέπει 
την προμήθεια και χρήση του εξοπλισμού και της κατάρτισης, 
συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων διασφαλίσεων και μέτρων μετριασμού 
του κινδύνου·

ζ) είναι της άποψης ότι η προμήθεια και η χρήση του εν λόγω εξοπλισμού και της 
κατάρτισης θα πρέπει να παρακολουθούνται από εμπειρογνώμονες από τα κράτη 
μέλη οι οποίοι θα αποσπώνται σε αυτήν τη μονάδα για να ενημερώνουν τον 
ΑΠ/ΥΕ, ενώ θα πρέπει επίσης να ελέγχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο·

14. θεωρεί ότι η βιωσιμότητα, η αποτελεσματικότητα και η προβολή των πολιτικών και 
στρατιωτικών αποστολών της ΕΕ στην Αφρική, παρά τη μεγάλη αφοσίωση και τον 
επαγγελματισμό του προσωπικού της, έχουν επίσης υπονομευθεί ιδιαίτερα από την 
έλλειψη συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού, σχεδίων βιωσιμότητας και βασικού 
εξοπλισμού στις πληγείσες χώρες, καθώς και σε ό,τι αφορά την ικανότητά τους να 
ενισχύουν τις ικανότητες των εταίρων·

15. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι θα διερευνηθεί η χρήση 
όλων των χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα βαθύτερα αίτια 
των συγκρούσεων και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων ασφάλειας στις 
πληγείσες χώρες της Αφρικής, σύμφωνα με τα άρθρα 209 και 212 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και υπό το φως της πολύ σοβαρών 
κρίσεων ασφάλειας στην περιοχή του Σαχέλ και της Σαχάρας, καθώς και της 
Ανατολικής Αφρικής·

16. επικροτεί την πρόταση ενίσχυσης της αρχής της εταιρικής σχέσης στις σχέσεις 
Αφρικής-ΕΕ, όπως ορίζεται στην κοινή ανακοίνωση «Προς μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική με την Αφρική» (JOIN(2020)0004)· καλεί την Επιτροπή, και ειδικότερα 
τον ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσει ειδικά διαμορφωμένες διμερείς εταιρικές σχέσεις με 
σκοπό τον μετασχηματισμό, που θα καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων με προτεραιότητα 
την ασφάλεια και την άμυνα· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να τιμήσει τις χώρες που έχουν 
σημειώσει πρόοδο στον τομέα της εδραίωσης της δημοκρατίας και της ανθρώπινης 
ασφάλειας, και να τις καλέσει να συνάψουν διμερείς εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο της 
αρχής «περισσότερα για περισσότερα»· προχωρώντας πέρα από τις διμερείς εταιρικές 
σχέσεις, καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να συνδράμει στην εδραίωση των λειτουργιών ασφαλείας 
υποπεριφερειακών οργανισμών, όπως η ECOWAS, η Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής 
ή η Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC)·



17. συνιστά να εξετάσει η ΕΕ το ενδεχόμενο να συνεισφέρει στις λειτουργικές και 
υλικοτεχνικές δαπάνες των επιχειρήσεων κατά της τρομοκρατίας οι οποίες διεξάγονται 
από τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις της Μαυριτανίας, του Μάλι, της Μπουρκίνα Φάσο, 
του Νίγηρα και του Τσαντ, στο πλαίσιο ειρηνευτικών επιχειρήσεων στην περιοχή του 
Σαχέλ και της Σαχάρας, και να υιοθετήσει μια προσέγγιση ανάλογη με εκείνην που 
ακολουθεί για τη χρηματοδότηση των Κοινών Δυνάμεων της G5 Σαχέλ και της 
Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM) και σημειώνει ότι ο 
ΕΜΕ πρέπει να είναι το κατάλληλο μέσο για τον σκοπό αυτόν·

18. ενθαρρύνει τη διεξαγωγή συζήτησης για το εάν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν για 
τα υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης οι ίδιοι μηχανισμοί για την προμήθεια 
στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων όπλων, με αυτούς που προβλέπονται 
σήμερα για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση της δύναμης G5 Σαχέλ, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής στήριξης, αν χρειαστεί·

19. συνιστά να εξαρτάται κάθε χρηματοδότηση επιχειρήσεως ανάπτυξης δυναμικού για τις 
αφρικανικές χώρες από ένα από κοινού συμφωνηθέν σχέδιο στήριξης που θα 
παρουσιάζει η αποδέκτρια χώρα και το οποίο θα περιλαμβάνει κατάρτιση όσον αφορά 
τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο και το κράτος δικαίου, με εύλογες προθεσμίες των οποίων η 
τήρηση θα παρακολουθείται από την ΕΕ με δυνατότητα περαιτέρω προσαρμογών 
ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης·

20. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τον μεγάλο αριθμό περιπτώσεων 
σοβαρότατων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από τις 
δυνάμεις ασφαλείας του Μάλι, σύμφωνα με τις έρευνες και τις καταγγελίες της 
ειρηνευτικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (MINUSMA)· 

21. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Μάλι για τη σταθερότητα του 
Σαχέλ, και συμμερίζεται τις βαθιές ανησυχίες της ECOWAS σχετικά με το 
πραξικόπημα στο Μάλι στις 18 Αυγούστου 2020· υπογραμμίζει ότι προκειμένου να 
συνεχιστεί με επιτυχία η συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, ιδίως με την ΕΕ και τον 
ΟΗΕ, και να διατηρηθεί η υποστήριξη από αυτήν, πρέπει απαραιτήτως να ληφθούν 
ορισμένα σημαντικά μέτρα, και συγκεκριμένα η δημιουργία ενός καλά 
προετοιμασμένου, βιώσιμου, διαφανούς και ισχυρού εκλογικού συστήματος που θα 
εξασφαλίζει αξιόπιστες, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και πραγματικά ίσους όρους 
ανταγωνισμού για τα πολιτικά κόμματα· υποστηρίζει την ανάγκη για μια μεταβατική 
κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πολιτικές 
και κοινωνικές ομάδες και να επιδιώκει τη διαφύλαξη των συνταγματικών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών κάθε πολίτη, χωρίς να παραβλέπονται οι σημερινές πιεστικές 
κοινωνικές, ασφαλιστικές και οικονομικές προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν επείγουσα 
δράση για την αντιμετώπιση των θεμιτών αιτημάτων του λαού για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο χωρίς αποκλεισμούς σχετικά με τη μελλοντική πορεία της χώρας του· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ να συμβάλει στην επίτευξη μιας ειρηνικής και 
δημοκρατικής λύσης η οποία θα αποκαταστήσει τελικά τη διαρκή σταθερότητα και την 
εμπιστοσύνη των πολιτών του Μάλι στους θεσμούς και τη δημόσια διοίκησή τους και 
θα πρέπει να είναι γνήσια πολυδεκτική και απαλλαγμένη από διαφθορά, και να 
εξυπηρετεί όλους τους πολίτες στις προσδοκίες τους για ευημερία, ειρήνη, ανάπτυξη, 
σταθερότητα και ασφάλεια·



22. σημειώνει τις εκθέσεις αξιολόγησης του ΟΗΕ για τις ενέργειες αστυνόμευσης και 
διορθωτικής υποστήριξης σε περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και 
κακοποίησης από το προσωπικό ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και άλλο 
συναφές προσωπικό· είναι βαθιά συγκλονισμένο από την ανησυχητική έκταση των 
εγκλημάτων αυτών και τη μη παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη· είναι εξίσου 
συγκλονισμένο από τους ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από μέλη 
των ειρηνευτικών δυνάμεων της ΕΕ και του ΟΗΕ, συγκεκριμένα στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία το 2016, και ζητεί να επιβληθεί δικαιοσύνη· ζητεί από 
τον ΟΗΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους φορείς της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για την 
ΚΠΑΑ να διερευνήσουν, να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη και να καταδικάσουν 
οποιαδήποτε μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ, των κρατών και της ΕΕ έχουν διαπράξει 
πράξεις σεξουαλικής βίας, χωρίς καθυστέρηση και με απόλυτη αποφασιστικότητα· 
τονίζει την επείγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης των σχετικών δομών με τρόπο που να 
θέτει τέλος στην ατιμωρησία του προσωπικού του ΟΗΕ και της ΕΕ και με τη θέσπιση 
λειτουργικών και διαφανών μηχανισμών επίβλεψης και λογοδοσίας· θεωρεί 
απαράδεκτο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι νομικές ενέργειες που αφορούν 
εικαζόμενες παραβιάσεις εξακολουθούν να είναι προαιρετικές και να εξαρτώνται από 
τη χώρα που αποστέλλει τους στρατιώτες· είναι πεπεισμένο ότι αυτά τα σοβαρά 
εγκλήματα θα μπορούσαν να μειωθούν, μεταξύ άλλων, μέσω της κατάρτισης και της 
εκπαίδευσης· υπενθυμίζει μετ’ επιτάσεως την επείγουσα ανάγκη να προληφθούν αυτά 
τα εγκλήματα στο μέλλον, μεταξύ άλλων για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του 
τοπικού πληθυσμού στις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές·

23. ζητεί να επαναπροσδιοριστεί η μορφή των εκπαιδευτικών αποστολών EUTM Mali, 
EUTM CAR και EUTM Somalia, ώστε να προσαρμοστούν καλύτερα στις πραγματικές 
ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων και των πληθυσμών των δικαιούχων χωρών με τους 
εξής τρόπους:

α) εναρμονίζοντας τις μεθόδους κατάρτισης, τους εσωτερικούς κανονισμούς και 
τους κανόνες συμμετοχής με διασφάλιση του ενιαίου χαρακτήρα τους και της 
προσαρμογής τους στις διαπιστωμένες ανάγκες κάθε χώρας και ενσωματώνοντας 
την κατάρτιση σχετικά με τη ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του θεματολογίου για τις γυναίκες, την ειρήνη 
και την ασφάλεια·

β) αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας μια γενική πολιτική μεταρρύθμισης του τομέα 
της ασφάλειας που θα έχει ως επίκεντρο την ανθρώπινη ασφάλεια και θα θέτει ως 
προτεραιότητα όλων των συνιστωσών της τις ανάγκες ασφάλειας του συνόλου 
του πληθυσμού· 

γ) εξασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευτές της ΕΕ θα έχουν την εντολή να επιλέγουν, σε 
συντονισμό με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές, στρατιώτες μεταξύ αυτών που 
προτείνουν οι τοπικές κυβερνήσεις, να τους εκπαιδεύουν ώστε να ενισχυθούν τα 
προσόντα τους, μεταξύ άλλων μέσω της γνώσης του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να τους 
επιβλέπουν και να τους συνοδεύουν επιτόπου μόλις ολοκληρώσουν την 
εκπαίδευσή τους, για να τους αξιολογήσουν και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο 
διάλυσης των μονάδων και διασκορπισμού των στρατιωτών·

δ) εφοδιάζοντας τα κέντρα εκπαίδευσης τόσο με κοινό όσο και με ατομικό 
στρατιωτικό εξοπλισμό (εάν η συγκεκριμένη χώρα δεν τον παρέχει), ώστε να 



εξασφαλίζεται ότι θα μπορεί να παρασχεθεί κατάλληλη κατάρτιση αφού η ΕΕ 
εφαρμόσει διασφαλίσεις που θα εγγυώνται συμμόρφωση με τα οκτώ κριτήρια της 
κοινής θέσης 944 κατά τη μεταφορά όπλων σε τρίτες χώρες, εξασφαλίζοντας 
έλεγχο μετά την αποστολή και έλεγχο τελικής χρήσης, για να αποτρέπεται η 
εκτροπή σε ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατών·

ε) βελτιώνοντας τον συντελεστή κάλυψης των θέσεων στις αποστολές ώστε να 
επιλυθούν τα επανεμφανιζόμενα προβλήματα·

στ) εξασφαλίζοντας ότι η εκπαίδευση θα ανταποκρίνεται στην επιχειρησιακή 
πραγματικότητα, δηλαδή ότι θα περιλαμβάνει κινητικότητα και ικανότητες 
διοίκησης και ελέγχου·

ζ) αξιοποιώντας την απόσπαση των απαιτούμενων στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων, 
ιδίως στο πεδίο των στρατηγικών συμβουλών·

η) εφαρμόζοντας έναν μηχανισμό παρακολούθησης και προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την αποτροπή της παραβίασής τους·

24. πιστεύει ότι η ενίσχυση της συνιστώσας της παροχής συμβουλών ορισμένων 
αποστολών (EUTM Somalie) στις δομές διοίκησης των τοπικών δυνάμεων επιτρέπει να 
ασκηθεί σημαντική επιρροή στον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων καθώς και εντός 
του πολυμερούς μηχανισμού στρατιωτικής βοήθειας·

25. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει κατάλληλη εποπτεία και να συνεχίσει να 
διενεργεί αποτελεσματικές περιοδικές αξιολογήσεις και στρατηγικές αναθεωρήσεις των 
πολιτικών αποστολών EUCAP Sahel, EUCAP Sahel, EUCAP Somalia και EUAM 
CAR, για την αναθεώρηση της εντολής, του προϋπολογισμού και των ανθρώπινων 
πόρων τους, και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα συστήματα παρακολούθησης στο 
πλαίσιο του σχεδίου εφαρμογής των αποστολών και τη συγκριτική αξιολόγηση ως 
ολοκληρωμένο εργαλείο καθοδήγησης· είναι πεπεισμένο ότι οι αποστολές θα είναι 
καλύτερα προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των συνθηκών ασφάλειας και της πολιτικής 
κατάστασης, εάν προσαρμοστούν στις τοπικές ανάγκες και εάν ενταθεί η συνεργασία 
με τους τοπικούς εταίρους, και ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταστούν ακόμη πιο 
λειτουργικές και αποτελεσματικές, και θα ενταχθούν σε μια προσπάθεια μεταρρύθμισης 
του ευρύτερου τομέα της ασφάλειας που θα εξυπηρετεί την ασφάλεια του τοπικού 
πληθυσμού· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να απαντήσουν στο Κοινοβούλιο όσον 
αφορά με την ετήσια έκθεση 2019 σχετικά με την εφαρμογή της ΚΠΑΑ1 και την 
αξιολόγηση των αποστολών στην Αφρική από το Κοινοβούλιο· επαναλαμβάνει ότι 
επικρίνει το γεγονός ότι «η ΕΥΕΔ δεν καθόρισε κατάλληλους δείκτες για την 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των αποστολών EUCAP στον Νίγηρα και στο 
Μάλι, και ότι η παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των αποστολών 
ήταν ανεπαρκείς και δεν συνεκτιμούσαν τις επιπτώσεις»· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και την 
ΕΥΕΔ να απαντήσουν στην αξιολόγηση από το Κοινοβούλιο της συγκρότησης 
δυνάμεων της EUTM Somalia·

1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την 
εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας – ετήσια έκθεση (Κείμενα που 
εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0009).



26. υπενθυμίζει ότι η κατάσταση της ασφάλειας στη Σομαλία είναι πολύ ανησυχητική και 
συνιστά παράγοντα αποσταθεροποίησης για το σύνολο του Κέρατος της Αφρικής και 
ίσως και πέρα από αυτό· θεωρεί ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας αδυνατεί 
να αναλάβει όλα τα καθήκοντά της και ότι ο εθνικός στρατός της Σομαλίας, παρά τα 
πρόσφατα βήματα προόδου, δεν είναι ακόμη σε θέση να αντιμετωπίσει μόνος του τις 
τρομοκρατικές δραστηριότητες της αλ-Σαμπάμπ· υπενθυμίζει ότι ο στρατός της 
Σομαλίας επρόκειτο να λάβει τη σκυτάλη από την AMISOM τον Δεκέμβριο του 2021· 
υπογραμμίζει ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται ένα νέο και 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα βοήθειας και καλεί την ΕΕ να συμφωνήσει με την 
Αφρικανική Ένωση και τη σομαλική κυβέρνηση επί μίας θέσης σχετικά με τον 
μηχανισμό που θα τεθεί σε εφαρμογή όταν ολοκληρωθεί η αποστολή της AMISOM·

27. πιστεύει ότι η κρίση του Κόλπου έχει σοβαρές επιπτώσεις στη Σομαλία, καθώς τα ΗΑΕ 
συνεχίζουν να υποστηρίζουν ενέργειες που υπονομεύουν εμφανώς και άμεσα την 
ασφάλεια και τα πολιτικά οφέλη που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα η Σομαλία, 
προκαλώντας εθνική διχόνοια μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας 
και των ομοσπονδιακών κρατών μελών στα ζητήματα της ασφάλειας, των εθνικών 
εκλογών και της ανάπτυξης, και ζητεί να σταματήσουν πάραυτα αυτές οι ενέργειες·

28. ζητεί από τους παράγοντες του Μάλι που έχουν συνυπογράψει τη συμφωνία για 
ειρήνευση και συμφιλίωση στο Μάλι, που προέκυψε από τη διαδικασία του Αλγερίου 
να συμμορφωθούν με αυτήν και να την εφαρμόσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση·

29. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη στην AMISOM κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέσω του ΜΣΕΑ, 
να διατηρήσει την παρουσία των τριών, αναθεωρημένων, στρατιωτικών ή πολιτικών 
αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ (Atalanta, EUTM Somalia και EUCAP Somalia), 
να στηρίζει τους δημοκρατικούς θεσμούς και να συνεχίσει την εκπαίδευση του εθνικού 
στρατού και την εδραίωση διαφανών, υποκείμενων σε λογοδοσία και δημοκρατικά 
ελεγχόμενων τομέων ασφαλείας·

30. καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να βοηθήσουν τις κοινές δυνάμεις της G5 Σαχέλ να 
καταστούν λειτουργικές μέσω της παροχής χρηματοδοτικής βοήθειας, καθώς και 
στρατιωτικού εξοπλισμού και κατάρτισης, προβλέποντας κατάλληλες διασφαλίσεις και 
μέτρα μετριασμού, και με συμβουλές στους τομείς του δόγματος, των σχεδιαζόμενων 
ικανοτήτων και της διαχείρισης· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ισχυρή και αξιόπιστη 
αστυνομική συνιστώσα στο πλαίσιο αυτό· καλεί τους εταίρους που ανέλαβαν 
δεσμεύσεις κατά τη Διάσκεψη Δωρητών των Βρυξελλών στις 22 Φεβρουαρίου 2018 να 
τις υλοποιήσουν αμέσως·

31. πιστεύει ότι τα αφρικανικά κράτη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να εκτελούν τα 
κυριαρχικά τους καθήκοντα για να σταθεροποιηθούν όλοι οι τομείς που έχουν 
απαλλαγεί από τις τρομοκρατικές ομάδες των τζιχαντιστών, τις εγκληματικές και 
ένοπλες ομάδες, τους διακινητές και τις συμμορίες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες 
και παρέχοντας βασικές υπηρεσίες (διοίκηση, ύδρευση και ηλεκτροδότηση, υγεία, 
δικαιοσύνη, εκπαίδευση)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός ή οι δυνάμεις ασφαλείας 
θα πρέπει να εξασφαλίσουν ένα κατάλληλο περιβάλλον ασφαλείας και την παροχή των 
βασικών υπηρεσιών προσωρινά μέχρι να αναλάβει καθήκοντα η πολιτική διοίκηση, 
καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει τις προσπάθειές της για την υποστήριξη των 
αφρικανικών κρατών ώστε να παρέχουν τις βασικές υπηρεσίες·



32. στηρίζει το αίτημα της Αφρικανικής Ένωσης προς τον ΟΗΕ να αποκτήσει πρόσβαση 
στις εκτιμώμενες συνεισφορές των Ηνωμένων Εθνών στις αποστολές υπό αφρικανική 
ηγεσία που αναθέτει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ·

33. τονίζει ότι απαιτείται ο συντονισμός με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, καθώς και μια 
αποτελεσματική συμβολή στην ειρήνευση και τη συμφιλίωση στη Λιβύη, προκειμένου 
να αποτραπεί το ενδεχόμενο να καταστεί κομβικό σημείο για τη διάδοση του 
τζιχαντισμού, των τρομοκρατικών, εγκληματικών και ένοπλων ομάδων, των όπλων και 
της εμπορίας ανθρώπων· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τις ειρηνευτικές συνομιλίες 5+5 
και καλεί όλες τις χώρες να συμμορφωθούν προς το πνεύμα της Διάσκεψης του 
Βερολίνου· εκφράζει την ελπίδα ότι θα πραγματωθούν οι πρόσφατες ενδείξεις 
κατάπαυσης του πυρός και ειρήνης στη Λιβύη· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 
πρόσφατες πρωτοβουλίες της ΕΥΕΔ και του ΑΠ/ΥΕ, ιδίως δε την επίσκεψή του στη 
Λιβύη την 1η Σεπτεμβρίου 2020, και υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία διαμεσολάβησης·

34. καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει τις διαρκείς και αυξανόμενες απειλές για την προστασία 
και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, και να πατάξει τη λαθραία διακίνηση 
πολιτιστικών τεχνουργημάτων, ειδικά στις ζώνες συγκρούσεων· 

35. θεωρεί ότι η συνεργασία με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής θα πρέπει να εξεταστεί 
κυρίως στο πλαίσιο της ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών ασφαλείας, της 
στρατιωτικής κατάρτισης και της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης, με βάση 
την αποδεδειγμένη εμπειρία σε κάποιους από αυτούς τους τομείς·

36. πιστεύει ότι μια ολοκληρωμένη πολιτική ασφαλείας για τις περιοχές αυτές, με 
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα πρέπει να εστιάζει επίσης στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας·

37. επικροτεί και στηρίζει την σφαιρική προσέγγιση της Μαυριτανίας όσον αφορά την 
αντίδραση του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας της, η οποία περιλαμβάνει μια 
στρατηγική που βασίζεται σε κοινωνικές και αναπτυξιακές πτυχές· εκφράζει την 
αλληλεγγύη του στον Νίγηρα, το Μάλι και την Μπουρκίνα Φάσο, χώρες που 
πλήττονται σοβαρά από την τρομοκρατία· επαινεί τις προσπάθειες και τις θυσίες της 
διεθνούς κοινότητας, της Πολυδιάστατης Ολοκληρωμένης Αποστολής Σταθεροποίησης 
του ΟΗΕ στο Μάλι, της Πολυεθνικής Κοινής Επιχειρησιακής Ομάδας, της G5 και των 
γαλλικών ενόπλων δυνάμεων (επιχείρηση Barkhane), της περιφερειακής 
συμβουλευτικής και συντονιστικής μονάδας (RACC), της EUCAP Sahel Mali and 
Niger, της EUTM Mali, της GAR-SI Sahel και του στρατού του Τσαντ, δηλαδή της 
βασικής δύναμης στον κεντρικό και ανατολικό τομέα της G5, που απαιτεί ειδική 
στήριξη για τα τάγματά της· καλεί τις χώρες της G5 Σαχέλ να επιδιώξουν εθνικές 
μεταρρυθμίσεις και να εφαρμόσουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή 
διακυβέρνηση και τη δημοκρατική λογοδοσία στο πλαίσιο σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των κανόνων της δημοκρατίας·

38. επικροτεί την κοινή δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles 
Michel, και του Προέδρου της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, προεδρεύοντα 
της G5 Sahel, Mohamed Cheikh el Ghazouani, της 28ης Απριλίου 2020, με την οποία 
ανανέωσαν και ενίσχυσαν τη δέσμευσή τους όσον αφορά την ασφάλεια, τη 
σταθερότητα και την ανάπτυξη του Σαχέλ, σε στενή συνεργασία με τον Γενικό 



Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Πρόεδρο της Επιτροπής της Αφρικανικής 
Ένωσης και τον σημερινό Πρόεδρο της ECOWAS·

39. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να συνεργαστούν με τις επιχειρήσεις 
Barkhane και Takuba καθώς και τις αποστολές Gazelle και New Nero· τονίζει τη 
σημαντική ανθρώπινη και στρατιωτική επένδυση των κρατών μελών που συμμετέχουν 
ήδη σε αυτές· επιμένει στην ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμμετοχή, όμως αυτό 
δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υποχρέωση των χωρών να προβούν στις αναγκαίες 
εθνικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
ασφάλειας·

40. καλεί την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εξάπλωση των ένοπλων τρομοκρατικών 
ομάδων, και ειδικότερα της ισλαμιστικής τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού του 
ουαχαβισμού, στις περιοχές του Σαχέλ, της Δυτικής Αφρικής και του Κέρατος της 
Αφρικής και να επιμείνει στις παγκόσμιες προσπάθειές της για την καταπολέμηση του 
τζιχαντισμού· υπό το φως των στρατηγικών επιπτώσεων αυτών των περιοχών στη 
σταθερότητα και την ασφάλεια των χωρών της Νότιας Γειτονίας, στην ασφάλεια της 
θάλασσας και στην βέβαιη πίεση στα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα, ζητεί να 
αναβαθμιστούν η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και τα προγράμματα 
βοήθειας με τις ενδιαφερόμενες χώρες·

41. προτρέπει την ΕΕ να προβεί σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ΚΣΑΕ και της κοινής 
ανακοίνωσης η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας στις 9 Μαρτίου 
2020 με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική», και να 
προωθήσει την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 20ής Απριλίου 
2015 σχετικά με το περιφερειακό σχέδιο για το Σαχέλ 2015-2020, της 16ης Μαρτίου 
2015 σχετικά με το σχέδιο δράσης 2015-2020 της ΕΕ για τον Κόλπο της Γουινέας και 
της 25ης Ιουνίου 2018 σχετικά με το Κέρας της Αφρικής/την Ερυθρά Θάλασσα και το 
Σαχέλ/Μάλι, και της Δήλωσης του Πο·

42. απαιτεί περαιτέρω προστασία και στήριξη των εκπαιδευτικών αρχών, των κοινοτήτων 
και των οργανισμών που δραστηριοποιούνται επιτόπου και προσπαθούν να βρουν 
εναλλακτικές ευκαιρίες μάθησης σε κοινοτικά κέντρα και να συμπεριλάβουν χιλιάδες 
παιδιά της Δυτικής Αφρικής και του Σαχέλ σε προγράμματα εκπαίδευσης και 
εκμάθησης δεξιοτήτων·

Χρηστή διακυβέρνηση και αειφόρος ανάπτυξη

43. δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατηγική για την ασφάλεια χωρίς κοινή δράση 
στα πεδία της αειφόρου ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας· υπενθυμίζει τα 
ποικίλα βαθύτερα αίτια της τρομοκρατίας και των ενόπλων συγκρούσεων· ζητεί την 
ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της ανθρώπινης ανάπτυξης, ώστε να 
καλυφθούν οι ανάγκες των πιο ευάλωτων κοινοτήτων και την ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων αντίστασης των ανθρώπων·

44. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει ότι τα σχέδια αειφόρου 
ανάπτυξης θα βασίζονται στις εκάστοτε συνθήκες και θα είναι πολυτομεακά και θα 
προσφέρουν μια συνολική λύση για τις προκλήσεις της συγκεκριμένης περιοχής· 
τονίζει ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ειρήνη, την ασφάλεια και την 
αειφόρο ανάπτυξη απαιτεί την ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών φορέων της 



κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως των γυναικών και των νέων, υπενθυμίζοντας 
ταυτόχρονα τον ρόλο των ηλικιωμένων και των παραδοσιακών ηγετών στις κοινωνίες 
του Σαχέλ και της Σαχάρας· είναι της γνώμης ότι τα σχέδια αυτά πρέπει να συνάδουν 
με τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας που επαναβεβαιώνονται στην 
ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, να εγκριθούν από τη διοίκηση σε 
συμφωνία με τις τοπικές κοινότητες δικαιούχων και να υλοποιηθούν με τη συμμετοχή 
της τοπικής κοινωνίας των πολιτών και ανθρωπιστικών οργανώσεων, ώστε να 
εξασφαλίζονται αποτελεσματικός συντονισμός, διαφάνεια και ενστερνισμός·

45. τονίζει την σπουδαιότητα της εταιρικής σχέσης με τον ΟΗΕ, της συνεργασία με άλλους 
διεθνείς οργανισμούς, και κυρίως με την Αφρικανική Ένωση, καθώς και του διαλόγου 
με άλλους περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς·

46. θεωρεί ότι η ουσιαστική συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ της ΕΕ και της 
Αφρικής πρέπει να βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη και να εστιάζει κυρίως στα εξής:

α) εδραίωση της δημοκρατίας με την εξασφάλιση υπεύθυνων δημοκρατικών 
συστημάτων διακυβέρνησης τόσο μέσω του αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού 
ελέγχου όσο και μέσω των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, που 
θα εγγυώνται όλες τις ελευθερίες της κοινωνίας των πολιτών·

β) τερματισμός των συγκρούσεων και αποτροπή της επανεμφάνισής τους, με 
παράλληλη αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων τους προκειμένου να επιτευχθεί 
μακροχρόνια ειρήνη και ασφάλεια·

γ) ανάπτυξη πολιτικών που εστιάζουν στους νέους και προωθούν την οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης· επισήμανση της ανάγκης 
συμμετοχής των νέων στις πολιτικές, οικονομικές και ειρηνευτικές διαδικασίες·

δ) στήριξη προληπτικών σχεδίων δράσης για τη σταθερότητα·

ε) ενδυνάμωση των γυναικών με την αναγνώριση του ρόλου τους ως παραγόντων 
αλλαγής στις αφρικανικές κοινότητες, την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και 
οικονομικών ευκαιριών τους, την προώθηση της συμμετοχής τους στους τοπικούς 
και τους εθνικούς θεσμικούς φορείς και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 
καθώς και με την προώθηση του ρόλου τους στην οικοδόμηση της ειρήνης, στην 
αποτροπή συγκρούσεων και στη διαμεσολάβηση και καταπολέμηση της 
σεξουαλικής βίας εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών·

στ) παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως η υγεία, η επισιτιστική ασφάλεια, η ύδρευση, 
η αποχέτευση και η υγιεινή, η κοινωνική προστασία, η κατοικία και τα δίχτυα 
ασφαλείας, η στήριξη και η προστασία της ψυχικής υγείας, η εκπαίδευση και η 
στήριξη του εκτοπισμένου πληθυσμού, με σκοπό να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των 
πολιτών στο κράτος·

ζ) εξασφάλιση της ασφάλειας και της διοικητικής και νομικής σταθερότητας·

η) εξάλειψη της φτώχειας, της ατιμωρησίας και της διαφθοράς·

θ) αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω της συνεκτίμησης 
μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την 



προσαρμογή σε αυτήν, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέσα διαβίωσης θα 
αποκτήσουν βιώσιμη αντοχή στις περιβαλλοντικές απειλές·

ι) σεβασμός του κράτους δικαίου και προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις για κανένα λόγο, της ελευθερίας της 
έκφρασης, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι και ενίσχυση της διαρθρωτικής στήριξης της κοινωνίας των 
πολιτών και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης·

ια) προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών όπως η αγροοικολογία και στήριξη 
μικρών παραγωγών και αγροτών και εφαρμογή μιας διατροφικής σχέσης για την 
αντιμετώπιση όλων των μορφών υποσιτισμού σε όλα τα πλαίσια και συνέχιση της 
χρηματοδότησης δραστηριοτήτων που γεφυρώνουν ανθρωπιστικές και 
αναπτυξιακές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών·

47. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία ότι οι σημερινές προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας στην Αφρική, μαζί με τις συνεχιζόμενες ανισότητες, την έλλειψη ευκαιριών 
για τους νέους και την αδύναμη διακυβέρνηση, θα μπορούσε να ενθαρρύνει την 
μετανάστευση και να οδηγήσει σε σημαντικό εκτοπισμό του πληθυσμού, 
υπονομεύοντας τα κράτη της Βόρειας Αφρικής, επηρεάζοντας την Ευρώπη και 
καταλήγοντας σε εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση· αναγνωρίζει τον αντίκτυπο των 
συγκρούσεων, της φτώχειας, των ανισοτήτων και της κλιματικής αλλαγής στους 
αναγκαστικούς εκτοπισμούς και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να διευκολύνει την 
τακτική, ασφαλή και αξιοπρεπή μετανάστευση· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της 
αύξησης της συνεργασίας ιδίως μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής του Σαχέλ για την 
αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού ζητήματος, υπενθυμίζοντας παράλληλα την 
αποδεκτή πρακτική της αποχής από την εφαρμογή προϋποθέσεων για την παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε συνάρτηση με τις δράσεις στον τομέα της μετανάστευσης 
στην περιοχή·

48. χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής, που περιλαμβάνει όχι μόνο 
την πολιτική ασφάλειας και ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και τη μακροπρόθεσμη 
αναπτυξιακή πολιτική και τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία αυτού του μακροπρόθεσμου οράματος για την αναπτυξιακή πολιτική και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις σχετικές πολιτικές τους και 
να εφαρμόσουν κοινό προγραμματισμό για τις διάφορες χώρες και την περιοχή, το 
συντομότερο δυνατόν·

49. ζητεί την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
σχετικά με τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια στη συνεργασία ΕΕ-Αφρικής για 
την ασφάλεια·

50. καλεί την ΕΕ να προωθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή του θεματολογίου του ΟΗΕ 
για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια σε όλους τους τομείς της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης του φύλου σε βασικούς τομείς 
πολιτικής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης για την 
ασφάλεια·

51. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της με τα εθνικά κοινοβούλια, 
συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών ασφάλειας και άμυνας, προκειμένου να 



βελτιώσει τις ζωτικής σημασίας λειτουργίες εποπτείας που σχετίζονται με τις εθνικές 
και εξωτερικές παρεμβάσεις ασφάλειας·

52. προτρέπει όλους τους στρατιωτικούς φορείς στο Σαχέλ να σεβαστούν το Διεθνές 
Ανθρωπιστικό Δίκαιο και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη απάντηση που θα 
εστιάζει στην ανακούφιση του πόνου του πιο ευάλωτου τμήματος του πληθυσμού, 
λαμβάνοντας συγκεκριμένα υπόψη την προστασία των αμάχων ως βασικό δείκτη 
επιτυχίας οποιασδήποτε ολοκληρωμένης στρατηγικής ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή όλων των επιχειρήσεων ασφαλείας 
δεν θα επιδεινώσει την ανθρωπιστική κατάσταση· καλεί όλους τους φορείς ασφαλείας 
να παρακολουθούν τον αντίκτυπο των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων και των 
μέτρων ασφαλείας στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της σίτισης 
και της διατροφής, και στον αναγκαστικό εκτοπισμό, με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεών τους στις ανθρωπιστικές ανάγκες·

53. θεωρεί σημαντικό να παρασχεθεί έκτακτη και ολιστική βοήθεια στις ενδιαφερόμενες 
περιοχές λόγω της ασυνήθιστης πρόκλησης που συνιστά η πανδημία COVID-19, να 
διατηρηθεί η συνέχεια της λειτουργίας των αποστολών και των επιχειρήσεων της 
ΚΠΑΑ μέσω της υποστήριξης των τοπικών ενόπλων δυνάμεων με την παροχή 
συμβουλών σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της επιδημίας, να ενισχυθεί η 
αναπτυξιακή δράση της ΕΕ σε αυτές τις περιοχές, η οποία μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη μείωση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, να παρασχεθεί 
ουσιαστική ανθρωπιστική βοήθεια και, παράλληλα, να επιδειχθεί ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα στην κατάσταση· χαιρετίζει την ομόφωνη απόφαση των G20 να 
αναστείλουν την πληρωμή εξυπηρέτησης χρέους για τις φτωχότερες χώρες·

54. συνιστά να παρέμβει η ΕΕ χρηματοδοτικά, από κοινού με το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και με την Αφρικανική Τράπεζα 
Ανάπτυξης, για να βοηθήσει στον έλεγχο του χρέους και στην καταβολή των τόκων· 
ζητεί να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες, ενόψει της πανδημίας COVID-19 και των 
οικονομικών συνεπειών της, για την ελάφρυνση του χρέους, την αναστολή του χρέους 
και τη βιωσιμότητα του χρέους για τις αφρικανικές χώρες·

55. συνιστά στις ενδιαφερόμενες χώρες να αναλάβουν στο ακέραιο τη διεθνή νομική τους 
ευθύνη και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη λογοδοσία στο 
πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου για όλες τις παραβάσεις που 
διαπράττονται από όλα τα μέρη, να επιτρέψουν την ελεύθερη πρόσβαση στην 
ανθρωπιστική βοήθεια και στις βασικές υπηρεσίες για τα άτομα που τις έχουν ανάγκη, 
συμπεριλαμβανομένων όσων ζουν σε περιοχές που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση, 
ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος διασπάθισης της ανθρωπιστικής βοήθειας, και να 
επιτρέψουν διαπραγματεύσεις για πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια από όλα τα 
μέρη της σύγκρουσης, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό η παράδοση της ανθρωπιστικής 
βοήθειας να θεωρείται ουδέτερη και αμερόληπτη και να εξασφαλιστεί η προστασία των 
εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα·

56. χαιρετίζει την πρόταση ενίσχυσης της αρχής του πολυμερούς χαρακτήρα των σχέσεων 
Αφρικής–ΕΕ, όπως ορίζεται στην κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική»· θεωρεί ότι η κομμουνιστική Κίνα και η 
αυταρχική Ρωσία ακολούθησαν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις σχέσεις 
τους με τις αφρικανικές χώρες και την εναντίωσή τους στις προσπάθειες της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να βελτιώσει τις προσπάθειες δημόσιας διπλωματίας της και τον διάλογο 



με την Αφρικανική Ένωση, τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια και τις κοινωνίες των 
πολιτών, προκειμένου να εξηγήσει με πιο ουσιαστικό τρόπο τη στήριξη στον τομέα της 
ασφάλειας που παρέχει η ΕΕ στην Αφρική, ως συμβολή στην αναπτυξιακή στρατηγική 
της Αφρικής για το 2063·

ο

ο ο

57. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


