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Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen 41, 42, 
43, 44, 45 ja 46 artiklan,

– ottaa huomioon OECD:n ja Sahel and West Africa Clubin 14. helmikuuta 2020 
julkaiseman raportin ”The Geography of Conflict in North and West Africa”,

– ottaa huomioon huhtikuussa 2020 julkaistun Tukholman kansainvälisen 
rauhantutkimusinstituutin raportin ”Trends in World Military expenditure, 2019”,

– ottaa huomioon komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean 
edustajan 9. maaliskuuta 2020 antaman yhteisen tiedonannon ”Kohti kokonaisvaltaista 
Afrikka-strategiaa” (JOIN(2020)0004),

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston jäsenten ja G5 Sahel -ryhmän jäsenvaltioiden 
28. huhtikuuta 2020 antaman yhteisen julkilausuman,

– ottaa huomioon 25. helmikuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2020/253 
Saheliin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta 
annetun päätöksen (YUTP) 2018/906 muuttamisesta1,

– ottaa huomioon G5 Sahel -ryhmän jäsenvaltioiden johtajien ja Ranskan tasavallan 
presidentin Paussa Ranskassa 13. tammikuuta 2020 pidetyssä huippukokouksessa 
antaman yhteisen julkilausuman (Paun julkilausuma),

– ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Sahelin alueellisesta 
toimintasuunnitelmasta 2015–2020, 16. maaliskuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät 
Guineanlahden EU-toimintasuunnitelmasta 2015–2020 ja 25. kesäkuuta 2018 annetut 
neuvoston päätelmät Afrikan sarvesta ja Punaisenmeren alueesta,
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– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1325/1820 ja sen pohjalta annetut päätöslauselmat,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman Afrikan sarvea 
koskevasta EU:n strategiasta1,

– ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman ”Rauhanoperaatiot – 
EU:n yhteistyö YK:n ja Afrikan unionin kanssa”2,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2018 antamansa päätöslauselman Somaliasta3,

– ottaa huomioon G5 Sahel -maiden kehitys- ja turvallisuusstrategian syyskuulta 2016, 
yhdennettyjen ensisijaisten toimien kehyksen helmikuulta 2020, Sahelin allianssin sekä 
Sahelin vakautta ja turvallisuutta koskevan kumppanuuden,

– ottaa huomioon 13. lokakuuta 2005 annetun neuvoston asiakirjan ”ETPP:n tuki 
turvallisuusalan uudistukselle: EU:n toimintamalli”, 24. toukokuuta 2006 annetun 
komission tiedonannon ”Mietintö Euroopan yhteisön tuesta turvallisuusalan 
uudistukselle” (COM(2006)0253), 5. heinäkuuta 2016 annetun komission ja unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon 
”Turvallisuusalan uudistuksen tukemista koskevan koko EU:n kattavan strategisen 
kehyksen lähtökohdat” (JOIN(2016)0031) sekä 14. marraskuuta 2016 annetut 
neuvoston päätelmät aiheesta ”Turvallisuusalan uudistuksen tukemista koskevan koko 
EU:n kattavan strategisen kehyksen lähtökohdat”,

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja etenkin tavoitteen 16, jonka 
tarkoituksena on edistää rauhanomaisia ja osallistavia yhteiskuntia kestävän kehityksen 
tukemiseksi,

– ottaa huomioon 17. toukokuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2017/821 unionin tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin 
alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja sekä kultaa, 
sovellettavien toimitusketjun due diligence -velvoitteiden vahvistamisesta 
(konfliktimineraaleista annettu asetus)4,

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2011 hyväksytyt Afrikan sarvea koskevat strategiset 
puitteet ja 26. lokakuuta 2015 hyväksytyn Afrikan sarvea koskevan EU:n alueellisen 
toimintasuunnitelman 2015–2020,

– ottaa huomioon YK:n pääsihteerin vetoomuksen maailmanlaajuisesta tulitauosta 
koronaviruksen (covid-19) puhkeamisen jälkeen,

– ottaa huomioon 17. maaliskuuta 2014 laaditun EU:n Guineanlahti-strategian,

– ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
komission neuvoston pyynnöstä 21. maaliskuuta 2011 esittämän EU:n turvallisuus- ja 
kehitysstrategian Sahelissa,
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– ottaa huomioon Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston ja Euroopan 
unionin poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean yhteiset vuotuiset neuvoa-antavat 
kokoukset,

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2012 hyväksytyn toimintasuunnitelman EU:n YK:n 
rauhanturvaoperaatioille antaman YTPP-alan tuen tehostamisesta ja 27. maaliskuuta 
2015 julkaistun asiakirjan ”Kriisinhallintaa ja rauhanturvaamista koskevan EU:n ja 
YK:n strategisen kumppanuuden vahvistaminen: painopistealat vuosiksi 2015–2018”,

– ottaa huomioon toisessa EU:n ja Afrikan huippukokouksessa Lissabonissa 8. ja 
9. joulukuuta 2007 hyväksytyn yhteisen EU–Afrikka-strategian ja Brysselissä 2. ja 
3. huhtikuuta 2014 pidetyssä neljännessä EU:n ja Afrikan huippukokouksessa 
hyväksytyn yhteisen EU–Afrikka-strategian etenemissuunnitelman vuosiksi 2014–2017,

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 25. toukokuuta 2011 
julkaiseman erityiskertomuksen nro 3 ”Yhdistyneiden Kansakuntien järjestöjen kautta 
konflikteista kärsiviin maihin ohjatun EU:n avun tehokkuus ja vaikuttavuus”,

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman YK:n 
turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja turvallisuutta käsittelevän päätöslauselman 1325 
(2000) kymmenvuotispäivästä1,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2018 hyväksytyn naisia, rauhaa ja turvallisuutta 
koskevan EU:n strategisen lähestymistavan ja 5. heinäkuuta 2019 hyväksytyn 
toimintasuunnitelman 2019–2024,

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman yhteisen turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikan roolista ilmastoon liittyvissä kriiseissä ja luonnonkatastrofeissa2,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman vuosina 2011 ja 2012 
julkaisemat raportit ”Livelihood Security: Climate Change, Migration and Conflict in 
the Sahel”,

– ottaa huomioon 10. marraskuuta 2009 hyväksytyn unionin välitys- ja 
vuoropuheluvalmiuksien vahvistamista koskevan neuvoston toimintaperiaatteen,

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman EU:n valmiuksien 
parantamisesta konfliktinestossa ja välitystoiminnassa3,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselmat yhteisen turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta4 ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
täytäntöönpanosta5,

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta ja 
rauhaa edistävän välineen perustamisesta 11. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 230/2014 muuttamisesta 
(COM(2016)0447),

– ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2015 annetun komission tiedonannon Euroopan 
turvallisuusagendasta (COM(2015)0185),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon kehitysvaliokunnan kirjeen,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0129/2020),

A. katsoo, että kehitys ja kestävä rauha voidaan saavuttaa vain puuttumalla köyhyyden ja 
nälän perimmäisiin syihin; ottaa huomioon, että turvallisuus on kehityksen 
ennakkoehto; ottaa huomioon, että ihmisten turvallisuus on kestävän rauhan ja 
vakauden edellytys; katsoo, että turvallisuuden, kehityksen ja humanitaarisen toiminnan 
välinen vahva yhteys on olennaisen tärkeä Sahelin, Länsi-Afrikan ja Afrikan sarven 
alueiden kestävän kehityksen kannalta; toteaa, että kestävä rauha ei toteudu ilman 
kehitystä ja köyhyyden poistamista; ottaa huomioon, että Sahelin ja Saharan sekä 
Afrikan sarven alueiden turvallisuus on vähitellen heikentynyt ja että Euroopan unionin 
toimilla ei ole kyetty riittävästi vastaamaan tähän kriisiin, mikä johtuu erityisesti 
valtuuksien ja toimintakyvyn rajoituksista;

B. ottaa huomioon, että EU:n eteläinen strateginen ympäristö on epävakaa; ottaa 
huomioon, että siihen kohdistuu monenlaisia haasteita, erityisesti aseellisia konflikteja 
Euroopan mantereen etelärajoilla ja jihadistiterrorismia; ottaa huomioon, että alueen 
epävakaus vaikuttaa suoraan EU:n ja sen kansalaisten turvallisuuteen sekä EU:n 
ulkorajojen vakauteen;

C. katsoo, että Sahelin, Länsi-Afrikan ja Afrikan sarven turvallisuuden ja vakauden on 
oltava EU:n ja sen eteläisten naapurimaiden hallitusten välisen yhteistyön strateginen 
tavoite;

D. ottaa huomioon, että yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) operaatioiden 
toimeksiannot ovat kattavia ja niillä pyritään muun muassa edistämään turvallisuusalan 
uudistusta, edistämään oikeuslaitoksen uudistamista, vahvistamaan sotilas- ja 
poliisikoulutusta sekä edistämään valvontaa;

E. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on sitoutunut tukemaan Sahelin alueen 
turvallisuutta ja kehitystä merkittävänä yhteistyökumppanina noudattamalla 
kokonaisvaltaista toimintamallia, johon sisältyvät poliittinen ja diplomaattinen 
vuoropuhelu, turvallisuuden ja vakauden tukeminen sekä kehitysapu ja humanitaarinen 
apu;

F. ottaa huomioon, että aloite ”Turvallisuuden ja kehityksen edistäminen valmiuksia 
kehittämällä”, johti vuonna 2017 vakautta ja rauhaa edistävän välineen tarkistamiseen, 
minkä ansiosta voidaan rahoittaa koulutustoimia sekä toimittaa kolmansien maiden 
asevoimille ei-tappavia tarvikkeita;

G. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden on osoitettava operaatioihin tarvittava henkilöstö 
mutta vajaus, jota covid-19:n leviämisen aiheuttama pandemia pahentaa, merkitsee sitä, 
että EU:n henkilöstön määrä näissä operaatioissa vähenee terveyssyistä;



H. ottaa huomioon, että monet Afrikan maat Atlantin valtamereltä lännessä 
Punaisellemerelle ja Intian valtamerelle idässä kohtaavat vakavia haasteita, joita ovat 
muun muassa perinteisen laiduntalouden horjuminen ilmastonmuutoksen seurauksena, 
ulkopuolisten toimijoiden harjoittama luonnonvarojen riisto, puutteellinen elintarvike- 
ja ravitsemusturva, sosiaalisten peruspalvelujen saatavuuden puute, sopimattomat 
maatalousmallit, väestönkasvu ja luonnonvaroihin ja ympäristöresursseihin kohdistuvat 
paineet, kuten metsäkato; ottaa huomioon, että toinen merkittävä haaste on 
mafiatalouden uusien muotojen ilmaantuminen, mukaan lukien ihmiskauppa, 
maahanmuuttajien salakuljetus ja huumausainekauppa, kulttuuriesineiden ja 
villieläinten salakuljetus ja kulta- ja mineraaliesiintymien valvomaton vienti, jotka 
yhdessä institutionaalisen heikkouden ja avoimuuden puutteen, heikon hallinnon, 
lisääntyvän eriarvoisuuden, hallituksia kohtaan tunnetun epäluottamuksen ja monissa 
hallinnoissa esiintyvän korruption kanssa johtavat aseellisten ryhmittymien, 
salakuljettajien sekä perinteisten yhteisöjen ja alueellisten konfliktien risteytymiseen ja 
vääränä vastauksena näiden yhteiskuntien ongelmiin näyttäytyvään tuomittavaan 
ilmiöön eli jihadistisiin uskonnollisiin ääriliikkeisiin ja lisääntyvään 
radikalisoitumiseen;

I. ottaa huomioon, että turvallisuushaasteiden, väkivaltaisten konfliktien ja poliittisen 
väkivallan luonne vaihtelee Afrikan eri alueiden, maiden ja maakuntien välillä; ottaa 
huomioon, että Sahelin ja Afrikan sarven alueilla aseistetut islamistiryhmät ja terrorismi 
mutta myös vähäisemmässä määrin turvallisuusjoukot, eri rikollisryhmät ja 
puolisotilaalliset joukot aiheuttavat erityisesti siviileille suuria kuolonuhreja; ottaa 
huomioon, että tilanne on hyvin erilainen useimmissa Länsi-Afrikan 19 maasta, joista 
eräissä vallitsee pysyvä vakaus ja turvallisuus ja joissakin esiintyy poliittista väkivaltaa 
tai etnisiä konflikteja;

J. ottaa huomioon, että näihin ryhmiin yhdistettiin viime vuonna 3 471 ilmoitettua 
väkivaltaista tapahtumaa; ottaa huomioon, että myös afrikkalaisten militanttien 
islamistiryhmien toiminnasta aiheutuneet kuolemantapaukset lisääntyivät seitsemän 
prosenttia viime vuonna arviolta 10 460 kuolemantapaukseen;

K. ottaa huomioon, että terroritoiminta keskittyy suurelta osin viidelle ensisijaiselle 
toiminta-alueelle, muun muassa Somaliaan, Tšad-järven alueelle ja Sahelin alueille, ja 
Pohjois-Afrikkaan ja Intian valtameren länsirannikolle kohdistuu vähäisempiä mutta 
jatkuvia uhkia; ottaa huomioon, että Sahelin alueella väkivaltaisten ääriliikkeiden 
toiminta on lisääntynyt eniten vuonna 2019; ottaa huomioon, että kullakin toiminta-
alueella on oma ainutlaatuinen dynamiikkansa, joka edellyttää eriytettyä alueellista 
lähestymistapaa;

L. ottaa huomioon, että EU:n ja G5 Sahel -ryhmän johtajat ovat ilmaisseet syvän huolensa 
terrorismin lisääntymisestä ja turvallisuus- ja humanitaarisen tilanteen heikkenemisestä 
Sahelin alueella; ottaa huomioon, että terrorismi lisää G5 Sahel -ryhmän maiden ja 
niiden naapurialueiden paineita; ottaa huomioon, että terrorismi kiristää paikallisia 
poliittisia, etnisiä ja uskonnollisia jännitteitä ja että sitä ruokkivat rikollisryhmät ja 
fundamentalistiset ryhmittymät, sosioekonomiset epäkohdat, heikko hallinto ja joissakin 
tapauksissa turvallisuus- ja puolustusjoukot;

M. ottaa huomioon, että siviiliväestöön, valtion instituutioihin, valtion edustajiin, 
turvallisuus- ja puolustusvoimiin ja infrastruktuuriin kohdistuvat terrori-iskut 
horjuttavat sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja että terroristiryhmät käyttävät tähän 
tarkoitukseen myös aikaisempia paikallisia konflikteja;



N. ottaa huomioon, että kaikki nämä haasteet ovat vaikuttaneet syvästi paikallisyhteisöjen 
vakauteen ja rauhaan sekä perinteiseen järjestykseen, joka perustuu kompromisseihin ja 
kylänvanhimpien ja perinteisten johtajien moraaliseen auktoriteettiin, jota 
salakuljettajien ja terroristien aseellisten joukkojen ylivalta on syrjäyttämässä;

O. katsoo, että on olennaisen tärkeää luoda turvallisuusolosuhteet, joita tarvitaan valtion 
perusrakenteiden palauttamiseksi, erityisesti syrjäisemmillä alueilla, joilla kansalaiset 
saattavat tuntea itsensä hylätyiksi;

P. ottaa huomioon, että terroristi- ja rikollisiskut kohdistuvat yleensä siviiliväestöön, 
valtion edustajiin, puolustusvoimiin ja turvallisuusjoukkoihin sekä sosioekonomisiin 
infrastruktuureihin ja heikentävät näin sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä;

Q. ottaa huomioon, että Sahelin alue on yksi laittomien pienaseiden leviämisestä eniten 
kärsineistä alueista ja että nämä dokumentoimattomat ja useimmiten laittomasti hallussa 
pidetyt aseet ovat uhka yhteisöjen turvallisuudelle, mutta niitä käyttävät myös 
vaaralliset kansainväliset rikollisverkostot, jotka harjoittavat monenlaista salakuljetusta, 
muun muassa aseiden, ihmisten ja huumausaineiden laitonta kauppaa;

R. ottaa huomioon, että Tukholman kansainvälisen rauhantutkimuslaitoksen SIPRIn uusien 
tietojen mukaan

a) Afrikan valtioiden yhteenlasketut sotilasmenot kasvoivat 1,5 prosenttia, arviolta 
41,2 miljardiin dollariin vuonna 2019, mikä merkitsee ensimmäistä menojen 
lisäystä alueella viiteen vuoteen;

b) Afrikka toi 49 prosenttia puolustustarvikkeistaan Venäjältä, 14 prosenttia 
Yhdysvalloista ja 13 prosenttia Kiinasta; ottaa huomioon, että Kiinan 
asemyynnistä 20 prosenttia on mennyt Afrikkaan;

S. ottaa huomioon, että Venäjän sotilaallinen vaikutusvalta Afrikassa koostuu aseiden 
myynnistä, palkkasotilaiden ja poliittisten neuvonantajien lähettämisestä, 
turvallisuussopimuksista ja koulutusohjelmista epävakaiden maiden kanssa;

T. ottaa huomioon, että Länsi-Afrikan maista salakuljetetaan vuosittain miljardien 
dollarien arvosta kultaa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kautta Lähi-itään; ottaa 
huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien mukaan somalialainen ääriryhmä al 
Shabaab saa miljoonia dollareita tuloja puuhiilen viennistä Iraniin ja sieltä 
Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin, mikä on vastoin YK:n pakotteita;

U. ottaa huomioon, että köyhyys, koulutuksen puute, työttömyys, konfliktit, kriisit ja 
turvattomuus yhdessä muiden tekijöiden, kuten toimintakyvyttömien valtioiden, huonon 
hallintotavan ja korruption kanssa vaikuttavat erityisesti nuoriin ja heidän 
mahdollisuuksiinsa, minkä vuoksi monet joutuvat pakenemaan ja lähtemään kodeistaan 
ja perheistään turvallisemmille alueille tai muihin maanosiin ja vaarantamaan siinä 
henkensä;

V. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia ja ilmastonmuutoksen pahenevat vaikutukset 
kärjistävät edellä mainittuja haasteita; ottaa huomioon, että komissio on ilmoittanut 
194 miljoonan euron lisärahoituksesta turvallisuuden, vakauden ja selviytymiskyvyn 
tukemiseen Sahelissa;



W. ottaa huomioon, että militanttien islamistiryhmien uhka Afrikassa ei ole luonteeltaan 
yhdenmukainen, vaan siihen kuuluu parinkymmenen 14 maassa aktiivisesti toimivan 
ryhmän jatkuvasti muuttuvaa toimintaa;

X. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on toteuttanut kolme YTPP-sotilasoperaatiota 
kouluttaakseen ja neuvoakseen asevoimia Somaliassa (EU:n koulutusoperaatio (EUTM) 
Somalia – 2010), Malissa (EUTM Mali – 2013) ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUTM 
CAR – 2016), yhden laivaston sotilasoperaation (EU:n merivoimien operaatio 
(NAVFOR) Atalanta – 2009) ja kolme siviilioperaatiota antaakseen koulutusta ja 
neuvoja sisäisille turvallisuusjoukoille Malissa (EU:n valmiuksien kehittämistä koskeva 
operaatio (EUCAP Sahel Mali – 2012), Nigerissä (EUCAP Sahel Niger – 2014) ja 
Somaliassa (EUCAP Somalia – 2014) sekä GAR-SI Sahel -hankkeen ja aikoo pian 
toteuttaa perustamansa neuvontaoperaation (EUAM) Keski-Afrikan tasavallassa;

Y. ottaa huomioon, että useat yksittäisten maiden, kuten Ranskan ja Yhdysvaltojen, 
sotilastukikohdat antavat turvallisuusapua paikallisille kumppaneille sekä toteuttavat 
terrorismin vastaisia ja muita operaatioita; katsoo, että yhdessä poliittisten ratkaisujen, 
valtiorakenteiden kehittämistoimien ja kehitysaloitteiden kanssa ne ovat ratkaisevan 
tärkeitä terroristiryhmien kukistamiseksi ja alueellisen vakauden rakentamiseksi;

Z. katsoo, että terroristeihin on kohdistettava jatkuvaa painetta, jotta voidaan pysäyttää 
tämän uhan leviäminen muille alueille ja maanosiin, myös Eurooppaan;

AA. ottaa huomioon, että viime vuosikymmenen aikana Afrikan turvallisuusinstituutiot ovat 
lähettäneet kymmeniä tuhansia henkilöitä Afrikan maaperällä toteutettaviin 
rauhanoperaatioihin, mikä osoittaa niiden todellista tahtoa osallistua oman maanosansa 
turvallisuuden hoitamiseen;

AB. ottaa huomioon, että EU tukee myös G5 Sahel -ryhmän yhteisten turvallisuusjoukkojen 
toimintavalmiuteen saattamista, sillä ne ovat keskeinen terrorismin vastainen väline, 
joka on ratkaisevassa asemassa torjuttaessa terrorismia, jihadistien toimintaa ja 
turvallisuusuhkia sekä alueellisen turvallisuuden parantamisessa;

AC. katsoo, että Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön (ECOWAS), itäisen Afrikan 
valmiusjoukkojen (EASF) ja Afrikan unionin Afrikan valmiusjoukkojen kaltaisten 
keskeisten alueellisten turvallisuusalan toimijoiden jatkuva saattaminen 
toimintavalmiuteen vastaa EU:n intressiä, joka on auttaa vaikeuksissa olevia maita 
tuottamaan rauhaa ja vaurautta omille kansalaisilleen;

AD. katsoo, että Sahelin alueen, Länsi-Afrikan ja Afrikan sarven maiden välinen alueellinen 
yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet ovat välttämättömiä näiden alueiden vakauden 
ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi;

AE. ottaa huomioon, että Afrikan unioni on edelleen keskeinen kumppani EU:n rauhaa ja 
vakautta koskevissa pyrkimyksissä;

AF. ottaa huomioon, että Afrikan unioni ilmoitti helmikuussa 2020 pidetyssä vuotuisessa 
huippukokouksessaan suunnitelmista lähettää Saheliin 3 000 sotilasta tukemaan G5 
Sahel -ryhmää taistelussa aseellisia ryhmiä vastaan;

AG. ottaa huomioon, että EU on vuodesta 2017 lähtien noudattanut YTPP-operaatioidensa 
alueellistamisprosessia, jonka tavoitteena on G5 Sahel -ryhmän kanssa tehtävän 



yhteistyön edistämisen ohella tunnistaa paremmin ja korjata alueiden rajat ylittävän 
yhteistyön puutteet;

AH. ottaa huomioon, että vuosia jatkuneen erityiskoulutuksen jälkeen edellä mainittujen 
EU:n operaatioiden sekä YK:n operaatioiden kestävyys ja tehokkuus ovat heikentyneet, 
koska niiden toimeksiantoa, koulutusohjelmia, kestävyyssuunnitelmia ja paikallista 
vastuunottoa on rajoitettu ja koska ne eivät voi toimittaa kouluttamalleen yksikölle ja 
paikallisille puolustusjoukoille tarvittavia tarvikkeita, kuten aseita, ammuksia ja 
ajoneuvoja; katsoo, että EU:n operaatioiden toimeksiantoja ja tarkoitusta on 
tarkasteltava, jotta voidaan laatia saatujen kokemusten analyysi, jota olisi käytettävä 
nykyisten ja tulevien operaatioiden mukauttamisessa;

AI. katsoo, että kolmansien maiden turvallisuusjoukkojen koulutuksessa, rahoituksessa tai 
varustamisessa olisi noudatettava eurooppalaisia perusarvoja ja sen on autettava 
rakentamaan luotettava turvallisuusala, jonka ensisijaisena tavoitteena on tuottaa 
turvallisuushyötyjä koko paikalliselle väestölle kunnioittaen samalla 
oikeusvaltioperiaatetta ja erityisesti ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta;

AJ. ottaa huomioon, että nämä rajoitukset ja Euroopan unionin yhtenäisen ja strategisen 
läsnäolon puuttuminen heikentävät EU:n ulkoisen toiminnan uskottavuutta, samalla kun 
muut maailmanlaajuiset toimijat tehostavat toimiaan, lähettävät palkkasotureita ja 
rakentavat omia sotilaallisia laitoksiaan, ovat lisänneet ase- ja ammustoimituksiaan 
alueen maihin ilman hyvää hallintotapaa koskevia määräyksiä ja toimivat näin puhtaasti 
kahdenvälisten etujen edistämiseksi;

AK. ottaa huomioon, että Kiinan kommunistinen puolue hyväksyi puoluekokouksessa 
vuonna 2017 virallisesti uuden silkkitiealoitteen ja ilmoitti investoivansa jopa 8 
biljoonaa Yhdysvaltain dollaria Euroopan, Afrikan ja Aasian yhdistävään laajaan 
liikenne-, energia- ja televiestintäinfrastruktuurin verkostoon; ottaa huomioon, että 
Kiina on merkittävä tekijä Afrikan taloudessa ja sillä on merkittävä vaikutusvalta 
moniin maanosan asioihin;

AL. ottaa huomioon, että Yhdistyneet arabiemiirikunnat on viime vuosikymmenen aikana 
vähitellen lisännyt läsnäoloaan Afrikan sarvessa käyttäen kehitys- ja humanitaarisia 
hankkeita geostrategisen merkityksensä vahvistamiseksi erityisesti Adeninlahdella; 
ottaa huomioon, että Somalia on kehottanut Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvostoa ryhtymään toimiin Yhdistyneiden arabiemiirikuntien 
sotilastukikohdan rakentamista vastaan Somalimaassa;

AM. ottaa huomioon, että Turkki on vuosien ajan rakentanut luottamusta Afrikan sarven 
alueella pyrkiessään lisäämään vaikutusvaltaansa erityisesti Punaisenmeren alueella; 
ottaa huomioon, että turkkilaiset yritykset hallinnoivat edelleen Mogadishun pääsatamaa 
ja -lentoasemaa ja jopa järjestävät sotilaskoulutusta Somalian hallituksen sotilaille;

AN. ottaa huomioon, että Kiinan kansan vapautusarmeijan laivasto on perustanut 
ensimmäisen ulkomaisen sotilastukikohtansa Djiboutiin ja että Kiina pitää hallussaan 
velkaa, joka on yli 70 prosenttia Djiboutin bruttokansantuotteesta; ottaa huomioon, että 
uusi silkkitie -aloitteen lainat ajavat haavoittuvia kehitysmaita velkaantumisloukkuihin, 
tyhjentävät valtioiden varannot ja kuormittavat tulevia veronmaksajien sukupolvia 
valtavilla veloilla;



AO. ottaa huomioon, että Somalian, Burkina Fason, Malin tai Keski-Afrikan tasavallan 
armeijat eivät ole löytäneet tehokkaita tapoja taistella jihadisteja ja aseistautuneita 
ryhmiä vastaan tai pitää hallussaan ja turvata alueita ystävällismielisten kansainvälisten 
joukkojen avulla ja ne pystyvät tähän vaivoin, minkä seurauksena paikallinen väestö 
tuntee tulleensa hylätyksi ja pelkää, että sen jälkeen kun jihadistit tai aseelliset ryhmät 
palaavat ja valtaavat uudelleen alueen, josta heidät karkotettiin, he tulevat syyttämään 
asukkaita yhteistoiminnasta hallituksen kanssa;

AP. ottaa huomioon, että merirosvous on vähentynyt merkittävästi sekä Itä- että Länsi-
Afrikan rannikoilla, mikä johtuu sekä EU:n että Naton kansainvälisistä 
meriturvallisuustoimista, jotka muodostavat ennakkotapauksen eurooppalaiselle, 
afrikkalaiselle ja transatlanttiselle turvallisuusyhteistyölle;

AQ. toteaa, että vaikka osallistuminen edellä mainittuihin siviili- ja sotilasoperaatioihin on 
jatkunut vuosia, yleinen tilanne ei ole parantunut merkittävästi ja näyttää nyt 
heikentyvän ponnisteluista huolimatta; toteaa, että tämän seurauksena useat vanhat ja 
uudet haasteet ovat ennallaan ja siksi on pantava täytäntöön kattava strategia, jossa 
keskitytään erityisesti alueisiin, joilla haavoittuvuus ja jännitteet ovat suurimmat, jotta 
voidaan saavuttaa perimmäinen tavoite eli alueellinen vakaus ja turvallisuusvastuun 
siirtäminen afrikkalaisille; katsoo, että tällä strategialla vastataan sekä paikan päällä 
toimivien että paikallisen väestön kiireellisiin tarpeisiin ja korkeisiin odotuksiin ja että 
sillä olisi puututtava kriisin perimmäisiin syihin;

AR. katsoo, että YTPP:n rahoittaminen on ratkaisevan tärkeää politiikan jatkamisen kannalta 
ja että Euroopan kehitysrahasto tarjoaa Afrikan rauhanrahaston kautta ja 
tulevaisuudessa Euroopan rauhanrahaston kautta tukea Afrikan unionille ja rahoittaa 
muun muassa Afrikassa toteutettavien sotilaallisten rauhanturvaoperaatioiden, erityisesti 
Somaliassa toteutettavan AMISOMin, toimintakustannuksia; ottaa huomioon, että 
Euroopan rauhanrahasto korvaa Athene-järjestelmän YTPP-sotilasoperaatioiden 
yhteisten kustannusten rahoittamisessa ja että Afrikan rauhanrahasto antaa EU:lle uuden 
välineen, jonka avulla sotilasoperaatioita voidaan toteuttaa joustavammin ja joka 
parantaa merkittävästi mahdollisuuksia antaa turvallisuusapua kumppaneille; ottaa 
huomioon, että Euroopan rauhanrahaston perimmäinen vaikutus välineenä, jolla 
puututaan väkivaltaisiin konflikteihin ja turvattomuuteen kestävällä tavalla, riippuu 
siitä, missä määrin sitä täydennetään tarvittavilla suojatoimilla ja valvontajärjestelmillä, 
jotta vältetään annetun avun mahdollinen väärinkäyttö ja varmistetaan, että 
vastuuvelvollisuutta, ihmisoikeuksia ja humanitaarisen oikeuden noudattamista 
koskevat kysymykset otetaan asianmukaisesti huomioon; ottaa huomioon, että tulevan 
Euroopan rauhanrahaston, jonka on määrä jatkaa Afrikan rauhanrahaston työtä vuonna 
2021, olisi laajennettava soveltamisalaansa kumppanuusvaltioihin ja mahdollistettava 
puolustustarvikkeiden toimitukset;

AS. katsoo, että EU:n on ehdottomasti tuettava kumppaneitaan Sahelin, Saharan ja Afrikan 
sarven alueilla, joilla on edessään yhä suurempia haasteita aseellisten terroristiryhmien, 
kuten jihadistien, vastaisessa taistelussa; ottaa huomioon, että Euroopan unioni voi 
vastata niihin asianmukaisesti antamalla alueen maille Euroopan rauhanrahaston kautta 
tarvittavaa apua, aseet ja ammukset mukaan luettuina; katsoo, että Euroopan 
rauhanrahasto olisi hyväksyttävä viipymättä tarvittavan sotilaallisen avun 
mahdollistamiseksi;

AT. ottaa huomioon, että lämpötilat nousevat Sahelin alueella 1,5 kertaa nopeammin kuin 
muualla maailmassa ja että Yhdistyneiden kansakuntien mukaan noin 80 prosenttia 



alueen maatalousmaasta on pilaantunut ja noin 50 miljoonaa karjankasvatuksesta 
riippuvaista ihmistä kiistelee maankäytöstä; ottaa huomioon, että Punaisen Ristin 
kansainvälisen komitean (ICRC) mukaan tilanne johtaa puutteelliseen 
elintarviketurvaan ja ihmiset joutuvat kamppailemaan selviytyäkseen ja tekemään 
vaikeita valintoja;

AU. ottaa huomioon, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat epävakauden, väkivallan ja 
konfliktien riskitekijä;

AV. ottaa huomioon, että julkisiin kouluihin kohdistuvien väkivaltaisten iskujen sekä 
opettajiin ja opiskelijoihin kohdistuneiden murhien, sieppausten, pahoinpitelyjen ja 
tappouhkausten lisääntyminen on Unicefin mukaan johtanut yli 9 000 koulun 
sulkemiseen Keski- ja Länsi-Afrikassa ja jättänyt lähes kaksi miljoonaa lasta ilman 
kunnollista koulutusta;

AW. ottaa huomioon, että EU on edelleen vakavasti huolissaan ääriryhmien lapsisotilaiksi 
värväämien lasten määrän kasvusta;

AX. ottaa huomioon, että YK:n huumausaine- ja kriminaalipolitiikan toimisto (UNODC) on 
nostanut esiin huumausainekauppaan alueella liittyviä huolestuttavia uusia suuntauksia, 
joilla on haitallisia vaikutuksia hallintoon, turvallisuuteen, talouskasvuun ja 
kansanterveyteen; ottaa huomioon, että toimiston mukaan Länsi-, Keski- ja Pohjois-
Afrikan osuus kaikista maailmanlaajuisesti takavarikoiduista lääkeopioideista on 
87 prosenttia ja että UNODC toteaa, että huumausainekaupan ja aseellisten ryhmien 
rahoituksen välillä on tiivis yhteys;

AY. ottaa huomioon, että naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevassa EU:n strategisessa 
toimintamallissa korostetaan tarvetta sisällyttää sukupuolinäkökulma kaikkiin rauhaan 
ja turvallisuuteen liittyviin aloihin ja toimiin, jotta voidaan varmistaa EU:n 
toimintapolitiikkojen tehokkuus;

AZ. ottaa huomioon, että ääriryhmien hyökkäykset ja yhteisöjen lisääntyneet väkivaltaiset 
kiistat luonnonvarojen hallinnasta vaikuttavat koulutuksen ja terveydenhuollon 
saatavuuteen ja että monet tytöt ovat kaikkein alttiimpia monen tyyppiselle fyysiselle ja 
seksuaaliselle hyväksikäytölle;

BA. katsoo, että Euroopan unionin olisi strategisesti lisättävä taloudellista läsnäoloaan vielä 
enemmän, kun otetaan huomioon muiden ulkovaltojen kasvava läsnäolo;

BB. ottaa huomioon, että naapuruus- ja laajentumisasioista vastaava komission jäsen ehdotti, 
että nykyisistä ohjelmista 3,25 miljardia euroa kohdennetaan uudelleen ja priorisoidaan 
nopeasti koronavirukseen liittyviin tarpeisiin Afrikassa, mukaan lukien 2,06 miljardia 
euroa Saharan eteläpuoliselle Afrikalle;

BC. katsoo, että EU:n olisi vahvistettava yhteistyötään kansallisten parlamenttien, myös 
turvallisuus- ja puolustusvaliokuntien, kanssa parantaakseen kansallisiin ja ulkoisiin 
turvallisuustoimiin liittyviä kriittisiä valvontatehtäviä;

Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden toteuttamat toimet

1. katsoo, että komission, neuvoston ja varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan on koordinoitava kehitys-, humanitaarisia ja 
turvallisuusstrategioita, joihin nämä osallistuvat osana yhdennettyä strategiaa, joka 



johtaa Afrikan riippumattomaan omavastuullisuuteen turvallisuus- ja puolustusasioissa; 
katsoo, että Afrikan unioni ja alueella sijaitsevat Afrikan valtiot ovat keskeisiä 
kumppaneita, joiden kanssa EU on mielekkäällä tavalla sitoutunut saavuttamaan 
yhdessä kestävän kehityksen ja ihmisten turvallisuuden; tukee Afrikan unionin 
suunnitelmia lähettää 3 000 sotilasta tukemaan G5 Sahel -ryhmää; on vahvasti sitä 
mieltä, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on vahvistettava kumppaneiden valmiuksia ja 
tarkasteltava uudelleen turvallisuus- ja puolustussitoumuksia Sahelin, Länsi-Afrikan ja 
Afrikan sarven alueilla, myös toimittamalla puolustustarvikkeita, noudattaen samalla 
vahingon välttämistä koskevaa periaatetta;

2. muistuttaa, että terrorismin torjunta riippuu erityisesti asianomaisten valtioiden kyvystä 
ylläpitää vahvoja ja luotettavia instituutioita, vakiintuneita peruspalveluja, mukaan 
lukien sisäiseen turvallisuuteen liittyvät valmiudet, ja oikeusjärjestelmää, johon 
kansalaiset luottavat erityisesti rikosasioissa; katsoo, että Sahelin, Länsi-Afrikan ja 
Afrikan sarven alueiden turvallisuusstrategiassa on ennen kaikkea puututtava alueen 
konfliktien perimmäisiin syihin, sillä köyhyyden poistaminen on kestävän rauhan avain;

3. kehottaa edistämään EU:n ja Afrikan mantereen välistä uudistettua suhdetta, joka 
perustuu solidaarisuuteen, keskinäiseen kunnioitukseen ja keskinäiseen hyötyyn ja jossa 
noudatetaan aina kansainvälisen oikeuden, kansallisen itsemääräämisoikeuden ja 
osapuolten välisen tasa-arvon kunnioittamisen periaatteita;

4. katsoo, että Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan on koordinoitava kaikkia operaatioita ja muita 
toimia neuvoston alaisuudessa SEU-sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja että 
yhteisen tuenkoordinointiyksikön olisi annettava enemmän neuvontaa komissiolle ja 
varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle, sen koordinointitehtävää on vahvistettava 
ja sen olisi ehdotettava keskitetyn siviili- ja sotilasdoktriinikeskuksen perustamista, joka 
vahvistaisi sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran sekä 
siviilikriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran valmiuksia;

5. on vahvasti sitä mieltä, että EU:n olisi investoitava mahdollisimman paljon 
konfliktinehkäisyyn tähtääviin prosesseihin käynnistämällä useita hyvin konkreettisia 
välitys-, vuoropuhelu- ja sovintoprosesseja ja -hankkeita samanaikaisesti muiden 
turvallisuustoimien kanssa; korostaa myös tarvetta noudattaa muunlaisia kuin 
valtiokeskeisiä lähestymistapoja, joilla pyritään edistämään vakautta ja turvallisuutta, 
erityisesti yhteisöjen välisten jännitteiden osalta; uskoo vakaasti, että keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä tehokasta on vain sellainen turvallisuusapu, jossa ihmisten 
turvallisuus asetetaan keskeiselle sijalle;

6. korostaa kiireellistä tarvetta vahvistaa YTPP-operaatioita sekä EU:n yleistä strategista 
suunnittelua ja viestintäpolitiikkaa EU:n toimien näkyvyyden lisäämiseksi;

7. pitää myönteisenä EU:n kokonaisvaltaista sitoutumista Sahelin alueeseen, Länsi-
Afrikkaan ja Afrikan sarveen ja arvostaa YTPP-operaatioiden panosta rauhan, 
turvallisuuden ja kansainvälisen vakauden edistämisessä; korostaa kuitenkin, että 
rahoitus- ja hallintosääntöjä ja poliittista päätöksentekoprosessia on mukautettava, jotta 
voidaan nopeuttaa ja tehostaa kriiseihin vastaamista;

8. toistaa kehotuksensa laatia Euroopan puolustusta koskeva valkoinen kirja, jossa 
hahmotellaan hyvin yksityiskohtaisia skenaarioita mahdollisille EU:n sotilaallisille 



toimille ja niiden taustalla oleville doktriineille SEU-sopimuksen 43 artiklan 1 kohdan 
sotilaallisten tehtävien mukaisesti;

9. kiittää EU:n operaatioiden henkilöstöä, joka on erittäin vaikeista olosuhteista huolimatta 
toiminut poikkeuksellisen hyvin ja osoittanut omistautumisensa ja ammattitaitonsa;

10. korostaa, että alueen turvallisuusolojen vakavan ja jyrkän heikkenemisen vuoksi ja 
EU:n operaatioissa ja hankkeissa mahdollisesti olevien puutteiden korjaamiseksi on 
vahvistettava kumppanien valmiuksien kehittämistä turvallisuusalalla, jotta voidaan 
vastata paremmin alueen vaikeisiin haasteisiin ja heikkoihin turvallisuusoloihin, myös 
tukemalla kolmansia maita terrorismin torjunnassa niiden alueella;

11. tukee komission sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
28. huhtikuuta 2015 antamaa yhteistä tiedonantoa ”Turvallisuuden ja kehityksen 
edistäminen valmiuksia kehittämällä – Euroopan unionin kumppanimaille lisää keinoja 
kriisien ehkäisyyn ja hallintaan”1,

12. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen ja käynnissä oleviin toimielinten välisiin 
neuvotteluihin, joiden tarkoituksena on laatia naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välinettä (NDICI) koskeva asetus, joka kattaa kaikki nykyisen vakautta ja 
rauhaa edistävän välineen tehtävät;

13. suhtautuu myönteisesti varapuheenjohtajan / korkean edustajan komission tuella 
esittämään ehdotukseen perustaa unionin YUTP:n puitteissa Euroopan rauhanrahasto 
kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävän sotilaallisen ja 
puolustukseen liittyvän yhteistyön rahoittamiseksi, mukaan lukien EU:n yhteiseen 
puolustustarvikeluetteloon sisältyvät tarvikkeet, mikä täyttää merkittävän aukon EU:n 
tuessa ja antaa yhdessä NDICI-välineen kanssa EU:lle kyvyn vastata nopeammin ja 
tehokkaammin turvallisuushaasteisiin, ja kehottaa hyväksymään sen pikaisesti; 
muistuttaa, että Euroopan rauhanrahaston tavoitteena on sisällyttää siihen Afrikan 
rauhanrahasto ja luoda valmiuksien kehittämistä koskeva osio, joka mahdollistaisi 
puolustustarvikkeiden, myös aseiden ja ammusten, toimittamisen kumppanimaille 
noudattaen täysin yhteistä kantaa, ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta ja jossa 
olisi tehokkaita avoimuutta koskevia määräyksiä, jotka on lueteltu parlamentin 28. 
maaliskuuta 2019 antamassa suosituksessa Euroopan rauhanrahaston perustamisesta, 
sen varmistamiseksi, että puolustustarvikkeita ei anneta vastaanottajille, jotka 
syyllistyvät siviiliväestöön kohdistuviin väärinkäytöksiin, julmuuksiin ja muuhun 
haitantekoon; panee merkille, että jäsenvaltiot ovat kesäkuusta 2018 lähtien 
valmistelleet neuvoston päätöstä Euroopan rauhanrahaston perustamisesta, joka on 
määrä toteuttaa viimeistään tammikuussa 2021; kehottaa tässä yhteydessä ja ottaen 
huomioon Afrikan nykytilanteen neuvostoa hyväksymään tämän ehdotuksen ja 
tekemään viipymättä tarvittavan päätöksen tämän uuden välineen perustamisesta 
Afrikan asevoimien sotilaallisten voimavarojen tukemiseksi ja

a) tekemään että Euroopan rauhanrahaston talousarviosta riittävän suuren, jotta 
koulutukseen, operaatioihin, tehtäviin, hankkeisiin ja puolustustarvikkeisiin 
(mukaan lukien aseet, ammukset ja kuljetukset) liittyviin nykyisiin haasteisiin 
voidaan vastata tehokkaasti;

1 JOIN(2015)0017.



b) varmistamaan, että Euroopan rauhanrahasto poistaa Afrikan rauhanrahaston ja 
unionin talousarvion nykyiset aseiden ja ammusten hankintaa koskevat 
rajoitukset;

c) kehottaa rahoittamaan EU:n talousarviosta tästä neuvoston päätöksestä aiheutuvia 
hallintomenoja, myös henkilöstöön liittyviä;

d) kehottaa neuvostoa veloittamaan jäsenvaltioita tällaisten sen toteuttamisen 
aiheuttamista operatiivisista kuluista, tarvikkeet ja koulutus mukaan luettuina;

e) panee merkille, että jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu yksittäisen toimen tai sen 
osan rahoittamiseen, voivat pidättäytyä äänestyksestä neuvostossa;

f) kehottaa perustamaan Euroopan ulkosuhdehallintoon uuden osaston, joka vastaa 
tämän uuden välineen hallinnoinnista, valvomaan varusteiden tarjontaa ja käyttöä 
sekä koulutusta, mukaan lukien asianmukaiset suojatoimet ja 
riskinhallintatoimenpiteet;

g) katsoo, että jäsenvaltioiden tähän osastoon lähettämien asiantuntijoiden olisi 
seurattava tällaisten varusteiden ja koulutuksen tarjontaa ja käyttöä ja tiedotettava 
asiasta varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle ja että parlamentin olisi 
valvottava sitä ja tilintarkastustuomioistuimen olisi tehtävä siitä tarkastus;

14. katsoo, että EU:n Afrikassa toteuttamien siviili- ja sotilasoperaatioiden kestävyyttä, 
tehokkuutta ja näkyvyyttä sekä niiden kykyä vahvistaa kumppaneiden valmiuksia ovat 
niiden henkilöstön suuresta omistautumisesta ja ammattitaidosta huolimatta myös 
haitanneet erityisesti paikallisen omavastuullisuuden, kestävyyssuunnitelmien ja 
perustarvikkeiden puute asianomaisissa maissa;

15. kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että tarkastellaan kaikkien 
mahdollisten rahoitusvälineiden käyttämistä, jotta voidaan puuttua konfliktien 
perimmäisiin syihin ja tukea turvallisuusvalmiuksien kehittämistä kriisistä kärsivissä 
Afrikan maissa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 209 ja 212 artiklan 
mukaisesti ja Sahelin ja Saharan alueen ja Itä-Afrikan erittäin vakavien 
turvallisuuskriisien valossa;

16. pitää myönteisenä yhteisessä tiedonannossa ”Kohti kokonaisvaltaista strategiaa Afrikan 
kanssa” (JOIN(2020)0004) esitettyä ehdotusta kumppanuuden periaatteen 
vahvistamisesta Afrikan ja EU:n välisissä suhteissa; kehottaa komissiota ja erityisesti 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa käynnistämään räätälöityjä kahdenvälisiä 
muutoskumppanuuksia, jotka kattavat laajan joukon aloja, joiden ensisijaisena 
tavoitteena on turvallisuus ja puolustus; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa antamaan tunnustusta demokratian ja ihmisten turvallisuuden lujittamisessa 
edistyneille maille ja kehottamaan niitä liittymään kahdenvälisiin kumppanuuksiin 
”enemmällä enemmän” -periaatteen mukaisesti; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa osallistumaan kahdenvälisten kumppanuuksien lisäksi osa-alueellisten 
järjestöjen, kuten ECOWASin, Itä-Afrikan yhteisön tai eteläisen Afrikan 
kehitysyhteisön (SADC), turvallisuustehtävien lujittamiseen;

17. suosittelee, että EU harkitsee osallistumista Mauritanian, Malin, Burkina Fason, Nigerin 
ja Tšadin kansallisten asevoimien toteuttamien terrorismin vastaisten operaatioiden 
operatiivisiin ja logistisiin kustannuksiin Sahelin ja Saharan alueella toteutettavien 



rauhanturvaoperaatioiden yhteydessä ja noudattaa samanlaista lähestymistapaa kuin 
rahoittaessaan G5 Sahel -maiden yhteisiä joukkoja ja Somaliassa toteutettavaa Afrikan 
unionin operaatiota (AMISON), ja toteaa, että Euroopan rauhanrahaston pitäisi olla 
sopiva väline siihen;

18. kannustaa keskustelua siitä, onko suositeltavaa soveltaa nykyisiin koulutusohjelmiin 
samoja toiminteita puolustustarvikkeiden, myös aseiden, hankkimiseksi kuin mitä tällä 
hetkellä sovelletaan G5 Sahel -joukkojen lähettämiseen ja kouluttamiseen, tarvittaessa 
myös taloudellista tukea;

19. suosittelee, että Afrikan maiden valmiuksien kehittämistoimien rahoittamisen ehtona 
on, että vastaanottajamaa esittää yhteisesti sovitun tukisuunnitelman, johon sisältyy 
koulutusta turvallisuusalan uudistuksesta, ihmisoikeuksista, kansainvälisestä 
humanitaarisesta oikeudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta, jossa asetetaan EU:n 
seurannan avulla saavutettavat kohtuulliset määräajat ja johon voidaan tehdä 
lisämukautuksia tilanteen kehittymisen mukaan;

20. on syvästi huolissaan suuresta määrästä Malin turvallisuusjoukkojen tekemiä erittäin 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia, joita YK:n vakautusoperaatio Malissa (MINUSMA) 
on tutkinut ja joista se on raportoinut;

21. tunnustaa Malin merkityksen Sahelin alueen vakaudelle ja jakaa ECOWASin syvän 
huolen Malissa 18. elokuuta 2020 tehdystä vallankaappauksesta; korostaa, että 
kansainvälisen yhteisön ja erityisesti EU:n ja YK:n kanssa tehtävää jatkuvaa yhteistyötä 
ja niiden antamaa tukea voidaan jatkaa menestyksekkäästi vain, jos toteutetaan useita 
tärkeitä toimia, kuten hyvin valmisteltu, käyttökelpoinen, avoin ja kestävä 
vaalijärjestelmä, jolla varmistetaan uskottavat, vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit ja 
aidosti tasapuoliset toimintaedellytykset poliittisille puolueille; katsoo, että tarvitaan 
kaikki osapuolet sisältävä siirtymäajan hallitus, jonka on katettava kaikki poliittiset ja 
yhteiskunnalliset ryhmät ja pyrittävä turvaamaan kaikkien kansalaisten perustuslailliset 
oikeudet ja vapaudet unohtamatta kuitenkaan nykyisiä pakottavia sosiaalisia, 
turvallisuuteen liittyviä ja taloudellisia haasteita, jotka edellyttävät kiireellisiä toimia, 
jotta voidaan vastata kansalaisten oikeutettuihin vaatimuksiin osallistavasta ja 
rakentavasta vuoropuhelusta maansa tulevasta väylästä; tukee EUH:n pyrkimyksiä 
auttaa pääsemään rauhanomaiseen ja demokraattiseen ratkaisuun, jolla lopulta 
palautetaan kestävä vakaus ja Malin kansalaisten luottamus instituutioihin ja 
julkishallintoon ja jonka olisi oltava aidosti osallistava, vailla korruptiota ja palveltava 
kaikkia kansalaisia heidän pyrkimyksissään vaurauteen, rauhaan, kehitykseen, 
vakauteen ja turvallisuuteen;

22. ottaa huomioon YK:n arviointiraportit YK:n rauhanturvaajien ja 
rauhanturvaoperaatioiden muun henkilöstön harjoittamaan seksuaaliseen riistoon ja 
hyväksikäyttöön liittyvistä valvontatoimista ja kuntoutusavusta; on hyvin järkyttynyt 
tällaisten rikosten hälyttävästä laajuudesta ja siitä, ettei niiden tekijöitä ole saatettu 
vastuuseen; on yhtä järkyttynyt lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevista 
syytöksistä eurooppalaisia ja YK:n joukkoja vastaan erityisesti Keski-Afrikan 
tasavallassa vuonna 2016 ja vaatii oikeutta; kehottaa YK:ta, EU:n jäsenvaltioita ja EU:n 
YTPP-elimiä tutkimaan, panemaan viipymättä ja määrätietoisesti syytteeseen ja 
tuomitsemaan jokaisen YK:n tai EU:n tai kansalliseen henkilöstöön kuuluvan, 
seksuaaliseen väkivaltaan syyllistyneen henkilön; korostaa, että asianomaisia rakenteita 
on kiireellisesti uudistettava siten, että tehdään loppu YK:n ja EU:n henkilöstön 
rankaisemattomuudesta ja perustetaan toimivat ja avoimet valvonta- ja 



vastuuvelvollisuusmekanismit; katsoo, ettei voida hyväksyä sitä, että väitettyjä 
väärinkäytöksiä koskeviin oikeustoimiin ryhtyminen on nykyisin täysin vapaaehtoista ja 
riippuu maasta, joka joukot on lähettänyt; on vakuuttunut, että tällaisia vakavia rikoksia 
voidaan vähentää ja ehkäistä myös koulutuksen ja valistuksen avulla; muistuttaa 
painokkaasti, että tällaiset rikokset on estettävä kiireellisesti tulevaisuudessa, myös jotta 
voidaan palauttaa paikallisen väestön luottamus kansainväliseen rauhanturvaamiseen;

23. kehottaa määrittelemään uudelleen EU:n koulutusoperaatiot Malissa, Keski-Afrikan 
tasavallassa ja Somaliassa, jotta ne voidaan mukauttaa paremmin edunsaajamaiden 
asevoimien ja maiden asukkaiden todellisiin tarpeisiin

a) yhdenmukaistamalla koulutusmenetelmiä, menettelytapoja ja toimintasääntöjä 
sekä varmistamalla, että ne ovat yksilöllisiä ja räätälöityjä maan yksilöityihin 
tarpeisiin ja että niihin sisällytetään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia 
koskeva koulutus, mukaan lukien naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva 
toimintaohjelma;

b) kehittämällä ja soveltamalla laaja-alaista turvallisuusalan uudistuspolitiikkaa, 
jonka keskiössä on ihmisten turvallisuus ja jonka kaikkien osien ytimessä ovat 
koko väestön turvallisuustarpeet;

c) varmistamalla, että EU:n kouluttajilla on valtuutus yhteistyössä paikallisten 
sotilasviranomaisten kanssa valita sotilaita paikallishallinnon ehdottamista 
joukoista, kouluttaa heitä parantamaan osaamistaan, myös kansainvälisen 
humanitaarisen ja ihmisoikeuksia koskevan oikeuden tuntemisen avulla, sekä 
valvoa ja avustaa heitä paikan päällä koulutuksen päätyttyä, jotta heitä voidaan 
arvioida ja voidaan estää yksiköitä hajoamasta ja sotilaita katoamasta omille 
teilleen;

d) toimittamalla koulutuskeskuksille sekä yhteisiä että omia puolustustarvikkeita (jos 
kyseinen maa ei toimita niitä) sen varmistamiseksi, että asianmukaista koulutusta 
voidaan antaa sen jälkeen, kun EU on ottanut käyttöön suojatoimia, joilla taataan 
yhteisen kannan 944 kahdeksan kriteerin noudattaminen siirrettäessä aseita 
kolmansiin maihin, ja taataan toimituksen jälkeinen ja loppukäytön valvonta, jotta 
estetään aseiden päätyminen aseellisille ryhmille, terroristit mukaan luettuina;

e) parantamalla operaatioissa avoimina olevien työpaikkojen täyttöastetta toistuvien 
ongelmien hallitsemiseksi;

f) varmistamalla, että koulutus vastaa operatiivista todellisuutta eli siihen olisi 
sisällyttävä liikkuvuus sekä johto- ja valvontavoimavarat;

g) hyödyntämällä tarvittavan sotilaallisen asiantuntemuksen tilapäisiä siirtoja 
erityisesti strategisen neuvonnan alalla;

h) ottamalla käyttöön ihmisoikeuksien valvonta- ja suojelumekanismi 
ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseksi;

24. katsoo, että tiettyjen operaatioiden (EUTM Somalia) neuvoa-antavan osan 
vahvistaminen paikallisten joukkojen komentorakenteissa mahdollistaisi merkittävän 
vaikutusvallan käyttämisen operaatioiden toteutuksessa ja monenvälisen sotilaallisen 
avun puitteissa;



25. katsoo, että EU:n olisi otettava käyttöön EUCAP Sahel Malin, EUCAP Sahel Nigerin, 
EUCAP Somalian ja EUAM Keski-Afrikan tasavallan siviilioperaatioiden 
asianmukainen valvonta ja jatkettava niiden tehokasta määräajoin tapahtuvaa arviointia 
ja strategista uudelleentarkastelua ja tarkasteltava niiden toimeksiantoa, talousarviota ja 
henkilöresursseja sekä jatkettava operaatioiden täytäntöönpanosuunnitelman ja 
vertailuanalyysin mukaisten seurantajärjestelmien käyttöä kattavana ohjausvälineenä; 
on vakuuttunut siitä, että operaatiot soveltuisivat paremmin kehittyvään 
turvallisuustilanteeseen ja poliittiseen tilanteeseen, jos niitä mukautettaisiin paikallisiin 
tarpeisiin ja jos yhteistyötä paikallisten kumppanien kanssa tehostettaisiin, mikä tekisi 
operaatioista vieläkin toimivampia ja tehokkaampia ja yhdistäisi ne laajempiin 
turvallisuusalan uudistuspyrkimyksiin paikallisen väestön turvallisuuden 
parantamiseksi; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa raportoimaan parlamentille YTPP-vuosikertomuksesta 20191 ja 
parlamentin Afrikkaan suuntautuvien operaatioiden arvioinnista; arvostelee tässä 
yhteydessä jälleen, että EUCAP Niger- ja EUCAP Mali -operaatioiden tulosten 
seuraamiseksi ei ole sopivia indikaattoreita ja että operaation toimien seuranta ja 
arviointi olivat riittämättömiä eikä niissä otettu huomioon niiden vaikutuksia; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa raportoimaan 
EUTM Somalia -operaation joukkojen muodostamista koskevasta parlamentin arviosta;

26. panee merkille, että Somalian turvallisuustilanne on erittäin huolestuttava ja horjuttaa 
vakautta kaikkialla Afrikan sarvessa ja jopa sen ulkopuolella; katsoo, että Somalian 
liittohallitus ei kykene hoitamaan kaikkia tehtäviään ja että Somalian kansallinen 
armeija ei viimeaikaisesta edistymisestä huolimatta pysty yksin torjumaan al-Shabaabin 
terroritoimintaa; muistuttaa, että Somalian armeijan oli määrä ottaa hoitaakseen 
AMISOMin tehtävät joulukuussa 2021; korostaa, että tämän tavoitteen saavuttaminen 
edellyttää uutta ja kattavaa avustusohjelmaa, ja kehottaa EU:ta sopimaan Afrikan 
unionin ja Somalian hallituksen kanssa kannasta mekanismiin, joka otetaan käyttöön 
AMISOMin päätyttyä;

27. katsoo, että Persianlahden kriisillä on vakavia seurauksia Somaliassa, jossa Yhdistyneet 
arabiemiirikunnat tukee edelleen peittelemättömiä toimia, jotka suoraan heikentävät 
Somaliassa tähän mennessä saavutettua turvallisuutta koskevaa ja poliittista edistystä, 
mikä aiheuttaa kansallista epäyhtenäisyyttä Somalian liittohallituksen ja sen 
jäsenvaltioiden välillä turvallisuuteen, kansallisiin vaaleihin ja kehitykseen liittyvissä 
kysymyksissä, ja kehottaa lopettamaan tällaiset toimet välittömästi;

28. vaatii Algerin prosessin tuloksena saavutetun Malin rauhan- ja sovintosopimuksen 
malilaisia allekirjoittajia noudattamaan sitä ja panemaan sen täytäntöön viipymättä;

29. katsoo, että Euroopan unionin olisi jatkettava taloudellista tukeaan AMISOMille 
siirtymäkauden ajan Afrikan rauhanrahaston kautta, pidettävä yllä EU:n kolmen mutta 
tarkistetun EU:n sotilas- tai siviilioperaation (Atalanta, EUTM Somalia ja EUCAP 
Somalia) läsnäoloa, tuettava demokraattisia instituutioita, jatkettava kansallisen 
armeijan koulutusta ja avoimien, vastuuvelvollisten ja demokraattisesti valvottujen 
turvallisuusalan toimijoiden perustamista;

1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. tammikuuta 2020 yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus (Hyväksytyt tekstit, 
P9_TA(2020)0009).



30. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta auttamaan G5 Sahel -ryhmän yhteisiä joukkoja 
toimintavalmiuteen saattamisessa antamalla taloudellista apua sekä tarjoamalla 
sotilaskalustoa ja -koulutusta samalla kun toteutetaan asianmukaisia suojatoimia ja 
riskinhallintatoimenpiteitä sekä neuvontaa doktriinin, suunniteltujen valmiuksien ja 
hallinnon alalla; korostaa, että tältä osin tarvitaan vahvaa ja uskottavaa 
poliisikomponenttia; kehottaa kumppaneita, jotka antoivat lupauksia Brysselissä 
22. helmikuuta 2018 pidetyssä avunantajien konferenssissa, panemaan ne ripeästi 
täytäntöön;

31. katsoo, että Afrikan valtioiden on otettava vastuu siitä, että ne täyttävät lakisääteiset 
tehtävänsä vakauttaa kaikki jihadistiterroristeilta, rikollisryhmiltä ja asejoukoilta, 
ihmiskauppiailta ja rosvoilta vapautetut alueet, suojella kansalaisia ja tarjota 
peruspalveluja (hallinto, vesi- ja energiahuolto, terveys, oikeus, koulutus); katsoo, että 
armeijan tai turvallisuusjoukkojen olisi varmistettava aito turvallisuuden ilmapiiri ja 
peruspalvelut väliaikaisesti siviilihallinnon siirtymiseen asti, ja kehottaa Euroopan 
unionia tehostamaan toimiaan Afrikan valtioiden tukemiseksi peruspalvelujen 
tarjoamisessa;

32. tukee Afrikan unionin YK:lle esittämää pyyntöä saada käyttää YK:n vahvistamia 
maksuosuuksia YK:n turvallisuusneuvoston valtuuttamia afrikkalaisjohtoisia 
operaatioita varten;

33. korostaa, että tarvitaan koordinointia Pohjois-Afrikan maiden kanssa samoin kuin 
tehokasta osallistumista rauhan ja sovinnon aikaansaamiseen Libyassa, jotta maasta ei 
tule jihadismin, terrorismin, rikollisryhmien ja aseellisten ryhmien ja aseiden ja 
ihmiskaupan leviämisen keskusta; kannustaa siksi 5 + 5-rauhanneuvotteluita ja kehottaa 
kaikkia maita noudattamaan Berliinin konferenssin henkeä; toivoo, että viimeaikaiset 
ennusmerkit tulitauosta ja rauhasta Libyassa toteutuvat; pitää tässä yhteydessä 
myönteisinä EUH:n ja varapuheenjohtajan / korkean edustajan viimeaikaisia aloitteita, 
erityisesti hänen vierailuaan Libyaan 1. syyskuuta 2020, ja korostaa, että EU:n olisi 
oltava sovitteluprosessissa johtavassa asemassa;

34. kehottaa EU:ta puuttumaan kulttuuriperinnön suojeluun ja säilyttämiseen kohdistuviin 
jatkuviin ja kasvaviin uhkiin ja torjumaan kulttuuriesineiden salakuljetusta erityisesti 
konfliktialueilla;

35. katsoo, että Pohjois-Afrikan maiden kanssa tehtävää yhteistyötä olisi harkittava 
pääasiassa tiedon ja tiedustelutietojen vaihdon sekä sotilaskoulutuksen ja 
radikalisoitumisen torjunnan alalla ottaen huomioon joidenkin maiden tästä hankkimat 
kokemukset;

36. katsoo, että näitä alueita koskevassa kattavassa ja keskipitkän ja pitkän aikavälin 
turvallisuuspolitiikassa olisi myös keskityttävä selviytymiskyvyn edistämiseen;

37. pitää myönteisenä ja tukee Mauritanian kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa sen 
sotilaallisiin ja turvallisuustoimiin sisällytetään sosiaalisiin ja kehitysnäkökohtiin 
perustuva strategia; ilmaisee solidaarisuutensa Nigerille, Malille ja Burkina Fasolle, 
jotka ovat syvästi terrorismin koettelemia maita; antaa ponnisteluista ja uhrauksista 
tunnustusta kansainväliselle yhteisölle, YK:n yhdennetylle moniulotteiselle 
vakautusoperaatiolle Malissa, monikansalliselle yhteiselle työryhmälle, G5-ryhmälle ja 
Ranskan asevoimille (Barkhane-operaatio), EU:n alueelliselle neuvoa-antavalle 
koordinointiyksikölle (RACC), EUCAP Sahel Malille ja Nigerille, EUTM Malille, 



GAR-SI Sahel -hankkeelle ja Tšadin armeijalle, joka on välttämätön voima G5-maiden 
muodostaman alueen keski- ja itäosissa, jossa sen pataljoonat tarvitsevat erityistä tukea; 
kehottaa G5 Sahel -ryhmän maita jatkamaan sisäisiä uudistuksia ja panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön ihmisoikeudet, hyvän hallintotavan ja demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden ihmisoikeuksia ja demokraattisia normeja kunnioittaen;

38. suhtautuu myönteisesti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin ja G5 
Sahel -ryhmän puheenjohtajana toimivan Mauritanian islamilaisen tasavallan 
presidentin Mohamed Cheikh el Ghazouanin 28. huhtikuuta 2020 antamaan yhteiseen 
julkilausumaan, jossa he uudistivat ja lisäsivät sitoutumistaan Sahelin turvallisuuteen, 
vakauteen ja kehitykseen tiiviissä yhteistyössä YK:n pääsihteerin, Afrikan unionin 
komission puheenjohtajan ja ECOWASin nykyisen puheenjohtajan kanssa;

39. kannustaa jäsenvaltioita tukemaan Barkhane- ja Takuba-operaatioita sekä Gazelle- ja 
New Nero -operaatioita ja tekemään niiden kanssa yhteistyötä; korostaa niihin jo 
kuuluvien jäsenvaltioiden merkittäviä henkilöresursseihin liittyviä ja sotilaallisia 
investointeja; korostaa tarvetta vahvistaa unionin osallistumista mutta katsoo, että tämä 
ei voi korvata maiden velvoitetta jatkaa tarvittavia kansallisia uudistuksia, joilla 
pyritään varmistamaan kestävä kehitys ja turvallisuus;

40. kehottaa EU:ta kiinnittämään erityistä huomiota aseellisten terroristiryhmien, erityisesti 
islamistisen terrorismin ja väkivaltaisen wahhabistisen ääriajattelun leviämiseen 
Sahelin, Länsi-Afrikan ja Afrikan sarven alueilla ja jatkamaan maailmanlaajuisia 
toimiaan jihadismin torjumiseksi; ottaa huomioon näiden alueiden strategisen 
merkityksen eteläisten naapurimaiden vakaudelle ja turvallisuudelle ja 
meriturvallisuudelle sekä Euroopan ulkorajoihin vääjäämättä kohdistuvat paineet ja 
kehottaa parantamaan turvallisuusyhteistyötä ja avustusohjelmia kyseisten maiden 
kanssa;

41. kehottaa EU:ta tekemään kattavan arvioinnin yhteisestä EU–Afrikka-strategiasta sekä 
komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
9. maaliskuuta 2020 antamasta yhteisestä tiedonannosta ”Kohti kokonaisvaltaista 
strategiaa Afrikan kanssa” ja edistämään Sahelin alueen toimintasuunnitelmasta 2015–
2020 20. huhtikuuta 2015, EU:n ja Guineanlahden toimintasuunnitelmasta 2015–2020 
16. maaliskuuta 2015 ja Afrikan sarvesta / Punaisenmeren alueesta ja Sahelista/Malista 
25. kesäkuuta 2018 annettujen neuvoston päätelmien sekä Paun julistuksen 
täytäntöönpanoa;

42. vaatii lisäsuojelua ja -tukea paikan päällä toimiville koulutusviranomaisille, -yhteisöille 
ja -järjestöille, jotka pyrkivät löytämään vaihtoehtoisia oppimismahdollisuuksia 
yhteisökeskuksista ja ottamaan tuhannet Länsi-Afrikan ja Sahelin lapset mukaan 
koulutus- ja taitojen oppimisohjelmiin;

Hyvä hallintotapa ja kestävä kehitys

43. toteaa, että turvallisuusstrategiaa ei voi olla olemassa ilman yhteisiä kestävään 
kehitykseen ja humanitaariseen toimintaan liittyviä toimia; muistuttaa terrorismin ja 
aseellisten konfliktien monenlaisista perimmäisistä syistä; kehottaa tukemaan 
inhimillistä pääomaa ja inhimillistä kehitystä, jotta voidaan täyttää heikoimmassa 
asemassa olevien yhteisöjen tarpeet ja kehittää ihmisten selviytymiskykyä;



44. katsoo, että Euroopan unionin olisi varmistettava, että kestävää kehitystä koskevat 
suunnitelmat ovat tilannekohtaisia ja monialaisia ja tarjoavat kokonaisratkaisun 
kyseisen alueen haasteisiin; korostaa, että yhdennetty lähestymistapa rauhaan, 
turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen edellyttää paikallisten kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden, erityisesti naisten ja nuorten, merkityksellistä osallistumista, ja muistuttaa 
samalla kylänvanhimpien ja perinteisten johtajien roolista Sahelin ja Saharan alueen 
yhteiskunnissa; katsoo, että hallinnon on hyväksyttävä nämä suunnitelmat, joiden on 
oltava kehityspolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa vahvistetun avun 
tuloksellisuuden periaatteen mukaisia, yhteisymmärryksessä paikallisten 
tuensaajayhteisöjen kanssa ja pantava ne täytäntöön yhdessä paikallisen 
kansalaisyhteiskunnan ja humanitaaristen järjestöjen kanssa tehokkaan koordinoinnin, 
avoimuuden ja omavastuullisuuden varmistamiseksi;

45. pitää tärkeänä kumppanuutta YK:n kanssa, yhteistyötä muiden kansainvälisten 
instituutioiden, erityisesti Afrikan unionin, kanssa ja vuoropuhelua muiden alueellisten 
ja osa-alueellisten järjestöjen kanssa;

46. katsoo, että EU:n ja Afrikan välisen mielekkään turvallisuusyhteistyön on perustuttava 
kestävään kehitykseen ja siinä on keskityttävä erityisesti

a) demokratian lujittamiseen varmistamalla vastuulliset demokraattiset 
hallintojärjestelmät tehokkaan parlamentaarisen valvonnan avulla sekä 
demokraattiset instituutiot ja oikeusvaltioperiaate siten, että taataan kaikki 
kansalaisyhteiskunnan vapaudet;

b) konfliktien lopettamiseen ja niiden toistumisen estämiseen sekä niiden 
perimmäisiin syihin puuttumiseen, jotta voidaan saavuttaa pitkäaikainen rauha ja 
turvallisuus;

c) talouskehitystä ja työpaikkojen luomista edistävien nuoriin keskittyvien 
politiikkojen kehittämiseen; korostamaan sitä, että nuoret on saatava mukaan 
poliittisiin, taloudellisiin ja rauhanprosesseihin;

d) tukemaan ennaltaehkäiseviä vakauttamissuunnitelmia;

e) lisäämään naisten vaikutusmahdollisuuksia tunnustamalla heidät 
muutostoimijoiksi afrikkalaisissa yhteisöissä, parantamalla heidän 
koulutusmahdollisuuksiaan ja taloudellisia mahdollisuuksiaan, edistämällä heidän 
osallistumistaan paikallisiin ja kansallisiin instituutioihin ja päätöksentekoon ja 
vahvistamalla heidän rooliaan rauhanrakentamisessa, konfliktien ehkäisemisessä 
ja sovittelussa sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan 
torjumisessa;

f) tarjoamaan peruspalveluja, kuten terveydenhuoltoa, elintarviketurvaa, 
vesihuoltoa, sanitaatiota ja hygieniaa, sosiaaliturvaa, asumista ja turvaverkkoja, 
mielenterveyden tukemista ja suojelua, koulutusta ja tukea siirtymään joutuneelle 
väestölle, jotta voidaan lisätä ihmisten luottamusta valtioon;

g) varmistamaan turvallisuus ja hallinnollinen ja oikeudellinen vakaus;

h) poistamaan köyhyys, rankaisemattomuus ja korruptio;



i) torjumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ottamalla huomioon 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskevat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että elinkeinot pystyvät kestävällä tavalla reagoimaan 
ympäristöuhkiin;

j) kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta ja edistämään kestävää kehitystä ja 
ihmisoikeuksia ilman minkäänlaista syrjintää sekä sananvapautta, 
tiedotusvälineiden vapautta ja yhdistymisvapautta ja vahvistamaan 
kansalaisyhteiskunnan ja riippumattomien tiedotusvälineiden rakenteellista tukea;

k) edistämään kestäviä maatalouskäytäntöjä, kuten agroekologiaa, tukemaan 
pientuottajia ja -viljelijöitä ja ottamaan käyttöön ravitsemuksellinen kytkös, jotta 
voidaan puuttua kaikenlaiseen aliravitsemukseen kaikissa yhteyksissä ja jatkaa 
sellaisten toimien rahoittamista, joilla yhdistetään humanitaariset ja kehitystoimet 
perimmäisiin syihin puuttumiseksi;

47. ilmaisee syvän huolensa siitä, että Afrikan nykyiset turvallisuushaasteet sitkeän 
eriarvoisuuden, nuorten mahdollisuuksien puutteen ja heikon hallinnon lisäksi voivat 
kannustaa muuttoliikettä ja johtaa ihmisten merkittävään muuttoon, mikä horjuttaa 
Pohjois-Afrikan valtioita ja vaikuttaa Eurooppaan ja johtaa laajaan humanitaariseen 
kriisiin; tunnustaa konfliktien, köyhyyden, eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen 
vaikutuksen pakkomuuttoon ja kehottaa Euroopan unionia helpottamaan laillista, 
turvallista ja ihmisarvoista muuttoliikettä; korostaa siksi, että on tärkeää lisätä 
yhteistyötä erityisesti EU:n ja Sahelin alueen välillä tämän tärkeän kysymyksen 
ratkaisemiseksi, ja muistuttaa samalla hyväksytystä käytännöstä olla soveltamatta 
ehdollisuutta humanitaariseen apuun, joka liittyy alueella toteutettaviin muuttoliikettä 
koskeviin toimiin;

48. suhtautuu myönteisesti Afrikan sarvea koskevaan EU:n strategiaan, joka ei koostu 
yksinomaan turvallisuuspoliittisista ja humanitaarisista toimenpiteistä vaan johon 
sisältyy myös pidempiaikaisia kehitysyhteistyöpoliittisia ja vuosituhattavoitteiden 
saavuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä; korostaa, että on tärkeää nähdä kehityspolitiikka 
pitkän aikavälin prosessina, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita koordinoimaan 
politiikkojaan sekä soveltamaan mahdollisimman pian yhteistä ohjelmasuunnittelua eri 
valtioihin ja tähän alueeseen;

49. kehottaa panemaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman nuorisosta, 
rauhasta ja turvallisuudesta EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyössä;

50. kehottaa EU:ta edistämään YK:n naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan 
toimintaohjelman tehokasta täytäntöönpanoa kaikilla EU:n ulkoisen toiminnan aloilla, 
mukaan lukien sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen EU:n ja Afrikan unionin 
strategisen turvallisuuskumppanuuden keskeisillä politiikan aloilla;

51. katsoo, että EU:n olisi vahvistettava yhteistyötään kansallisten parlamenttien, myös 
turvallisuus- ja puolustusvaliokuntien, kanssa parantaakseen kansallisiin ja ulkoisiin 
turvallisuustoimiin liittyviä kriittisiä valvontatehtäviä;

52. kehottaa kaikkia Sahelin alueen sotilaallisia toimijoita noudattamaan kansainvälistä 
humanitaarista oikeutta ja panemaan täytäntöön kattavan lähestymistavan, jossa 
keskitytään lievittämään heikoimmassa asemassa olevien väestönosien kärsimyksiä, 
erityisesti pitämällä siviilien suojelua keskeisenä yhdennetyn turvallisuusstrategian 



onnistumisen indikaattorina; korostaa, että on tärkeää varmistaa, että yhdenkään 
turvallisuusoperaation toteuttaminen ei heikennä humanitaarista tilannetta; kehottaa 
kaikkia turvallisuusalan toimijoita seuraamaan sotilasoperaatioidensa ja turvatoimiensa 
vaikutusta palvelujen saatavuuteen, mukaan lukien ruoka ja ravitsemuspalvelut, sekä 
pakkomuuttoon, jotta voidaan minimoida niiden kielteiset vaikutukset humanitaarisiin 
tarpeisiin;

53. katsoo, että on olennaisen tärkeää antaa poikkeuksellista ja kokonaisvaltaista apua 
asianomaisille alueille covid-19-pandemian aiheuttaman poikkeuksellisen haasteen 
vuoksi, säilyttää YTPP-operaatioiden toiminnan jatkuvuus tukemalla paikallisia 
asevoimia antamalla neuvoja tämän epidemian käsittelemisestä, vahvistaa näillä alueilla 
EU:n kehitystoimia, joilla voi olla merkittävä rooli terveyskriisin vaikutusten 
vähentämisessä, ja tarjota välttämätöntä humanitaarista apua ja osoittaa siinä 
joustavuutta ja mukautumiskykyä tilanteeseen; pitää myönteisenä G20-ryhmän 
yksimielisesti hyväksymää päätöstä keskeyttää köyhimpien maiden velanhoitomaksut;

54. suosittelee, että EU toteuttaa yhdessä Kansainvälisen valuuttarahaston, Maailmanpankin 
ja Afrikan kehityspankin kanssa rahoituksellisia toimia, joilla autetaan hallitsemaan 
velkaa ja korkojen maksamista; kehottaa covid-19-pandemian ja sen taloudellisten 
seurausten vuoksi tutkimaan kaikkia mahdollisuuksia velkahelpotuksiin, velkojen 
keskeyttämiseen ja velkakestävyyteen Afrikan maissa;

55. suosittelee, että asianomaiset maat kantavat täysin kansainvälisen oikeudellisen 
vastuunsa ja toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukainen vastuuvelvollisuus kaikista kunkin 
osapuolen tekemistä rikkomuksista, että ne sallivat humanitaarisen avun ja 
peruspalvelujen vapaan saatavuuden niitä tarvitseville, myös hallituksen vaikutusvallan 
ulkopuolisilla alueilla asuville, jotta estetään kaikin tavoin humanitaarisen avun 
päätyminen vääriin käsiin, ja että ne sallivat humanitaarisen avun perillepääsyä 
koskevat neuvottelut kaikkien konfliktin osapuolten kanssa, ja korostaa, että 
humanitaarisen avun toimittaminen on koettava puolueettomaksi ja että humanitaaristen 
työntekijöiden turvallisuus on varmistettava;

56. pitää myönteisenä yhteisessä tiedonannossa ”Kohti kokonaisvaltaista strategiaa Afrikan 
kanssa” esitettyä ehdotusta monenvälisyyden periaatteen vahvistamisesta Afrikan ja 
EU:n välisissä suhteissa; katsoo, että kommunistinen Kiina ja autoritaarinen Venäjä 
ovat noudattaneet erilaisia lähestymistapoja suhteissaan Afrikan maihin ja 
vastustaessaan EU:n toimia; kehottaa komissiota parantamaan julkisuusdiplomaattista 
toimintaa ja vuoropuhelua Afrikan unionin, hallitusten, parlamenttien ja 
kansalaisyhteiskuntien kanssa, jotta voidaan tuoda tehokkaammin esiin, että EU:n 
turvallisuustuki Afrikassa on osa Afrikan kehitysstrategiaa 2063;

o

o     o

57. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


