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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно стратегията на ЕС за региона на Африканския рог 
(2012/2026(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 10 май 2007 г. относно страните от региона на 
Африканския рог: регионалното политическо партньорство на ЕС за мир, сигурност 
и развитие1,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2009 г. относно положението в 
Африканския рог2,

– като взе предвид своята резолюция от 10 март 2010 г. относно годишния доклад за 
общата външна политика и политиката на сигурност за 2009 г.3,

– като взе предвид своята резолюция от 11 май 2011 г. относно годишния доклад за 
общата външна политика и политиката на сигурност за 2010 г.4,

– като взе предвид своята резолюция от ... 2012 г. относно годишния доклад от Съвета 
до Европейския парламент относно общата външна политика и политиката на 
сигурност5, 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 14 ноември 2011 г. относно региона на 
Африканския рог,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на 
комисията по развитие (A7-0000/2012),

А. като има предвид, че борбата срещу Ал Шабааб и липсата на ясна политическа и 
икономическа стабилност в Сомалия, подновеното напрежение и рискът от 
конфликт между Судан и Южен Судан, застрашените от конфликта райони на 
Abiyei и Дарфур, напреженията между Етиопия и Еритрея и Сомалия, напреженията 
между Еритрея и Джибути, както и терористичните действия на Божията армия на 
съпротивата (Lord’s Resistance Army (LRA)), допринасят за това Африканският рог 
да бъде един от най-конфликтните и напрегнати региони в света;

Б. като има предвид, че продължаващата политическа нестабилност и конфликтът в 
Сомалия на практика са унищожили всякаква перспектива за икономическо 
развитие; като има предвид, че липсата на стабилни демократични и икономически 
перспективи за населението, особено за младите, в съчетание с липсата на правова 

                                               
1  Приети текстове, P6_TA(2007)0180.
2  Приети текстове, (P6_TA(2009)0026).
3  Приети текстове, (P6_TA(2011)0027).
4  ОВ C 349 E, 22.12.2010°г., стр. 51.
5  Приети текстове, P7_TA(2012)0000.
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държава осигурява плодородна почва за насърчаване на престъпни дейности, 
включително пиратство и контрабанда на наркотици, и поддържа терористични 
групи като Ал Шабааб; като има предвид, че за съжаление пиратството продължава 
да се счита от някои сомалийци за единствения изгоден и осъществим източник на 
доходи и като средство за по-висок жизнен стандарт;

В. като има предвид, че Етиопия, Кения и Уганда предоставят ценна военна и 
политическа подкрепа за усилията за постигане на стабилност в региона, като по 
този начин доказват, че едно трайно решение за сигурността и стабилността в 
региона може да бъде дело на африканци и ръководено от африканци, с активната 
подкрепа на международната общност; като има предвид, че Африканският съюз 
(АС) е ценен партньор за мира и стабилността в региона;

Г. като има предвид, че Междуправителственият орган за развитие би могъл да играе 
централна роля в политическите структури и структурите за сигурност на региона, 
както и ключова роля за предотвратяването на конфликти и за политическата и 
икономическа интеграция в региона на Африканския рог, което би могло да 
ангажира и обвърже държавите от региона с обща политическа и икономическа 
програма;

1. приветства стратегията на ЕС за региона на Африканския рог и в частност 
всеобхватния й подход, основан на овладяване на проблемите във връзка със 
сигурността и стабилността, като същевременно се обръща внимание на лежащите в 
основата им причини; подкрепя петте аспекта на стратегията, а именно: (i) 
изграждане на стабилни и подлежащи на отчет политически структури във всички 
държави от региона на Африканския рог; (ii) работа с държавите от региона и с 
международни организации за разрешаване на конфликти; (iii) гарантиране, че 
съществуващата несигурност в региона не застрашава сигурността на други 
държави; (iv) подкрепа за усилията за стимулиране на икономически растеж и 
намаляване на бедността и (v) подкрепа за регионалното политическо и 
икономическо сътрудничество;

2. приветства назначаването на специален представител на Европейския съюз (СПЕС) 
за региона на Африканския рог, за което призова Европейският парламент в 
горепосочената резолюция от 10 май 2007 г. относно Африканския рог; припомня, 
че в своята резолюция Парламентът прикани СПЕС за региона на Африканския рог 
да представя редовни доклади пред Парламента, и призовава СПЕС за региона на 
Африканския рог да поддържа редовен диалог и обмен на мнения с членовете на 
ЕП; също така приветства назначаването на СПЕС за Судан и Южен Судан; счита, 
че с оглед осигуряването на пълни консултации и координиране на действията, 
двамата специални представители следва да бъдат консултирани редовно от 
компетентните служби за програмиране на финансовите инструменти за външната 
дейност на ЕС, и следва да им предоставят редовни политически и стратегически 
съвети;

3. приветства важния принос на операцията EUNAVFOR ATALANTA за 
безопасността по море в близост до бреговете на Сомалия посредством защитата на 
наетите от Световната продоволствена програма кораби за доставяне на помощ за 
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Сомалия и други уязвими кораби, както и доставките за Мисията на Африканския 
съюз в Сомалия (AMISOM); приветства решението на Съвета от 23 март 2012 г. за 
удължаване на EUNAVFOR ATALANTA до декември 2014 г. и разширяване на 
нейния мандат за насочване към оперативните бази на пиратите на сушата; 
настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че EUNAVFOR 
ATALANTA се подкрепя по подходящ начин с достатъчно кораби за наблюдение и 
патрул, както и със средства за преследване на пирати на сушата; 

4. приветства решението на Съвета по външни работи от 12 декември 2011 г. за 
започване на инициатива за изграждане на регионален морски капацитет, наречена 
EUCAP Nestor, с цел укрепване на морския капацитет и капацитета на съдебната 
система и обучение на крайбрежната полиция и на съдии в пет държави в региона 
на Африканския рог и западната част на Индийския океан; призовава за тясно 
сътрудничество с други инициативи, в т.ч. с проекта на ЕС MARSIC, част от 
програмата за критични морски маршрути в рамките на Инструмента за стабилност;  
счита, че ЕС и неговите партньори ще бъдат в състояние да оттеглят своите 
военноморски патрули от района единствено чрез повишаване на крайбрежните 
възможности за сигурност на крайбрежните държави; 

5. приветства решението от юли 2011 година за разширяване и префокусиране на 
мандата на тренировъчна мисия на ЕС (EUTM), базирана в Уганда; при все това 
призовава за внимателно наблюдение на всички новобранци, обучени от EUTM, за 
да се гарантира, че те са интегрирани в сомалийските въоръжени сили и че всички 
случаи на дезертиране се разследват незабавно; също така призовава за внимателно 
наблюдение на веригата на плащанията за обучението на сили, за да се гарантира, че 
те достигат до предвидените бенефициери и генерират мотивация, вярност и 
ангажираност, като по този начин се обезпечава, че способността за поемане на 
отговорност остава у бъдещите сили за сигурност на Сомалия;

6. подчертава необходимостта от тясно стратегическо координиране между всички 
свързани със сигурността действащи лица и по-специално EUNAVFOR 
ATALANTA, EUTM Сомалия и EUCAP Nestor, както и НАТО (операция 
„Атлантически щит“), ООН и AMISOM; счита, че решението на Съвета от 23 март 
2012 г. за активиране, по конкретен повод, на оперативния център на ЕС следва да 
улесни по-голяма координация в ЕС в рамките на стратегията за региона на 
Африканския рог;

7. призовава по спешност за съдействие на съдебните системи и на системите от места 
за лишаване от свобода на държавите, които са сключили споразумения за 
прехвърляне с ЕС (Кения, Сейшелските острови и Мавриций), както и за подкрепа 
на сомалийските органи, за да се гарантира, че те имат съдебния и процесуален 
капацитет, в съответствие с международните норми за правата на човека, да 
третират заловените пирати и бойци на Ал Шабааб;

8. на мнение е, че биха могли да се инвестират повече средства в 
Междуправителствения орган за развитие, за да се насърчи система от добри 
управленски практики, както и ефективен политически диалог и механизми за 
постигане на консенсус сред всички участващи държави;  припомня, че ще бъде от 
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изключително значение да се насърчи регионална институционална рамка за диалог 
и координация между страните от региона, с особено внимание към Етиопия, Кения 
и Уганда, които като ключови играчи в региона трябва да продължат да 
координират усилията си и да преследват общи цели; припомня също така, че
Междуправителственият орган за развитие би могъл да предостави подходяща 
рамка за диалог и координация във връзка с използването на жизнено важни 
природни ресурси като водата;

9. счита, че Етиопия по-специално има силен демократичен потенциал и 
дългогодишната традиция на ангажираност на гражданското общество и че следва 
да се подновят усилията за насърчаване на диалог с органите на Етиопия относно 
по-нататъшни демократични реформи;
набляга на значението на продължаващото подпомагане на Южен Судан с оглед 
създаването и поддържането на ефективно гражданско общество; твърдо е убеден, 
че новият инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека следва 
да включва специализирани линии за финансиране за региона на Африканския рог; 

10. подчертава, че приключването на мандата на Преходното федерално правителство 
(TFG) е важен тест за потенциала на Сомалия като функционираща държава; счита, 
че ще бъде важно да се улесни постигането на широк политически диалог в 
Сомалия и да се насърчат процесите на изграждане на консенсус, за да се подкрепи 
новото правителство на Сомалия;  подчертава, че жизнеспособните и приобщаващи 
икономически структури и една система на разпределяне на приходите от бъдещи 
добиви на нефт и газ в Пунтланд, в полза на цялата държава, ще бъдат от 
съществено значение за дългосрочната устойчивост на Сомалия като федерална 
държава;

11. подчертава много положителния пример на Сомалиланд, която показа способността 
си да развива и укрепва своите демократични, икономически и административни 
структури в продължение на повече от двадесет години; отбелязва, че досега 
Сомалиланд много успешно консолидира сигурността и стабилността на своята 
територия и сътрудничи в борбата срещу пиратството и тероризма; при все това 
изразява безпокойство, че в случай на прегрупиране на Ал Шабааб в граничните 
планински райони Сомалиланд може да стане уязвима; затова подчертава, че е 
важно да се подкрепя Сомалиланд в борбата срещу тероризма, включително чрез 
насърчаване на икономическа диверсификация и изграждане на капацитет за заетост 
на младите хора; подчертава, че в търсенето на решение за дълготрайна стабилност 
и сигурност на Сомалия е важно да се оцени положителният пример на 
стабилността на Сомалиланд; отбелязва, че Сомалиланд понастоящем търси 
признаване като отделна, самостоятелна държава;

12. призовава правителството на Етиопия официално да признае виртуалната 
демаркация между Еритрея и Етиопия, изготвена от комисията за границата, за 
окончателна и обвързваща; призовава правителството на Еритрея да се съгласи да 
започне диалог с Етиопия, за да разгледа въпроса за процеса на оттегляне на войски 
от границата и физическата демаркация в съответствие с решението на комисията за 
границата, както и за нормализиране на отношенията с Етиопия, включително 
повторно отваряне на границата; призовава международната общност да изработи 
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пътна карта, за да помогне на Еритрея при възстановяването на нейните 
политически и икономически структури и създаването на капацитет за дълготрайна 
устойчивост и ефективно функциониране; подчертава, че цялата помощ, която не 
преследва хуманитарни цели, следва да бъде при строгото условие за поемане на 
ангажимент от страна на органите на Еритрея за улесняване на демократичния 
преход и подобряване на положението с правата на човека в страната;

13. подчертава спешната необходимост от споразумение за поделяне на приходите от 
петрола между Судан и Южен Судан и подчертава, че възобновяването на 
конфликта между двете държави би могло да има тежки последствия за 
устойчивостта на Южен Судан като нова независима държава и да застраши 
регионалната стабилност; подкрепя усилията на екипа начело с бившия президент 
на Южна Африка Табо Мбеки да разреши всички нерешени въпроси и призовава 
специалния представител на ЕС за Судан и Южен Судан да положи всички 
възможни усилия, за да се гарантира, че екипът на Мбеки запазва централна роля в 
насърчаването на решение между Судан и Южен Судан; призовава специалния 
представител на ЕС за Судан и Южен Судан да се координира с ръководителите на 
делегации в Судан и Южен Судан, за да се гарантира, че ангажиментът, 
политическите усилия и помощта на ЕС поддържат висока степен на видимост; 

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, на ЕСВД и на държавите членки.


