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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o strategii EU pro oblast Afrického rohu
(2012/2026(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. května 2007 o oblasti Afrického rohu: regionální 
politické partnerství Evropské unie pro mír, bezpečnost a rozvoj1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2009 o situaci v oblasti Afrického rohu2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2010 o výroční zprávě o společné zahraniční 
a bezpečnostní politice za rok 20093,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. května 2011 o výroční zprávě o společné zahraniční 
a bezpečnostní politice za rok 20104,

– s ohledem na své usnesení ze dne ....... 2012 o výroční zprávě Rady Evropskému 
parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice5,

– s ohledem na závěry Rady o oblasti Afrického rohu ze dne 14. listopadu 2011,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro rozvoj (A7-
0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že boj proti hnutí al-Šabáb, absence politické a hospodářské stability 
v Somálsku, opětovné napětí a riziko vzniku konfliktu mezi Súdánem a Jižním Súdánem, 
vysoké riziko vzniku konfliktů v oblasti Abyei a v Dárfúru, napětí mezi Etiopií, Eritreou 
a Somálskem, napětí mezi Eritreou a Džibutskou republikou a teroristická činnost Armády 
božího odporu (LRA) jsou všechno skutečnosti, které přispívají k tomu, že oblast 
Afrického rohu patří k regionům, které jsou celosvětově nejnáchylnější ke vzniku 
konfliktů a v nichž je situace nejnapjatější;

B. vzhledem k tomu, že přetrvávající politická nestabilita a konflikt v Somálsku prakticky 
zničily veškeré vyhlídky na hospodářský rozvoj; vzhledem k tomu, že nedostatek 
stabilních demokratických a hospodářských vyhlídek pro obyvatelstvo, a zejména pro 
mladé lidi, v kombinaci s neexistencí právního státu je živnou půdou, na níž se daří trestné 
činnosti, včetně pirátství a pašování drog, a posiluje teroristické skupiny jako například al-
Šabáb; vzhledem k tomu, že pirátství někteří Somálci bohužel i nadále považují za jediný 
výnosný a dostupný zdroj příjmu a prostředek k zajištění vyšší životní úrovně;

                                               
1  Přijaté texty, (P6_TA(2007)0180).
2 Přijaté texty, (P6_TA(2009)0026).
3 Přijaté texty, (P6_TA(2011)0027).
4 Úř. věst. C 349 E, 22.12.2010, s. 51.
5 Přijaté texty, (P7_TA(2012)0000).
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C. vzhledem k tomu, že Etiopie, Keňa a Uganda poskytly cennou vojenskou a politickou 
podporu úsilí o dosažení stability v této oblasti, a dokázaly tak, že africké země mohou 
s aktivní podporou mezinárodního společenství iniciovat a řídit realizaci funkčního řešení, 
jež regionu přinese bezpečnost a stabilitu; vzhledem k tomu, že Africká unie (AU) je 
cenným partnerem v úsilí o zajištění míru a stability v regionu;

D. vzhledem k tomu, že Mezivládní úřad pro rozvoj (IGAD) by mohl mít hlavní úlohu 
v politickém a bezpečnostním uspořádání regionu a klíčovou roli v předcházení 
konfliktům a v politické a hospodářské integraci v Africkém rohu, jež by mohla země 
v tomto regionu zavázat ke společné politické a hospodářské agendě a pevně je s ní spojit;

1. vítá strategii EU pro oblast Afrického rohu a zejména její komplexní přístup spočívající 
v tom, že spolu s řešením problémů v oblasti bezpečnosti a stability se současně snaží 
odstranit jejich prvotní příčiny; podporuje strategii zaměřenou na pět hlavních cílů: i)
budovat pevné politické struktury s jasně vymezenou odpovědností ve všech zemích 
Afrického rohu; ii) spolupracovat se zeměmi v této oblasti a s mezinárodními 
organizacemi na řešení konfliktů; iii) zajistit, aby současná nestabilita v této oblasti 
neohrozila bezpečnost dalších států; iv) podporovat úsilí věnované dosažení 
hospodářského růstu a snížení chudoby; a v) podporovat regionální politickou 
a hospodářskou spolupráci;

2. vítá jmenování zvláštního zástupce EU pro oblast Afrického rohu, o něž Parlament žádal 
ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 10. května 2007 o oblasti Afrického rohu; 
připomíná, že ve svém usnesení Parlament žádal, aby zvláštní zástupce EU pro oblast 
Afrického rohu pravidelně předkládal zprávy Parlamentu, a vyzývá zvláštního zástupce 
EU pro oblast Afrického rohu k vedení pravidelného dialogu s poslanci a k pravidelným 
výměnám názorů; vítá rovněž jmenování zvláštního zástupce EU pro Súdán a Jižní Súdán; 
je přesvědčen, že má-li být zajištěna důkladná konzultace a koordinace kroků, je třeba, 
aby příslušné plánovací služby finančních nástrojů pro vnější činnost EU s oběma 
zvláštními zástupci pravidelně konzultovaly, a oba zvláštní zástupci by jim měli 
pravidelně poskytovat politické a strategické poradenství;

3. vítá skutečnost, že poskytováním ochrany pronajatým plavidlům přepravujícím pomoc 
v rámci Světového potravinového programu, dalším nechráněným plavidlům a plavidlům 
zásobujícím misi AMISOM operace EUNAVFOR Atalanta významně přispěla k námořní 
bezpečnosti u somálského pobřeží; vítá rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2012 
o prodloužení námořní operace EUNAVFOR Atalanta do prosince 2014 a o rozšíření 
jejího mandátu k zásahům vůči operačním základnám pirátů na pevnině; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že operace EUNAVFOR Atalanta bude náležitě vybavena 
vhodnými strážnými a hlídkovými loďmi a prostředky k pronásledování pirátů na souši; 

4. vítá rozhodnutí Rady pro zahraniční věci ze dne 12. prosince 2011 zřídit iniciativu pro 
budování regionálních námořních kapacit s názvem EUCAP Nestor s cílem posílit 
námořní a soudní kapacity a výcvik pobřežních policejních sil a vzdělávání soudců v pěti 
zemích Afrického rohu a západní části Indického oceánu; vyzývá k její úzké koordinaci 
s dalšími iniciativami, včetně projektu EU MARSIC, který vznikl v rámci programu pro 
důležité námořní trasy nástroje stability; je přesvědčen, že EU a její partneři budou moci 
stáhnout své námořní hlídky z této oblasti pouze po zesílení pobřežních bezpečnostních 
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kapacit pobřežních zemí;

5. vítá rozhodnutí z července 2011 o rozšíření a změně zaměření mandátu výcvikové mise 
EU (EUTM) působící v Ugandě; vyzývá však, aby všichni branci, kteří prošli výcvikem 
v rámci mise EUTM, byli pečlivě sledováni s cílem zajistit jejich začlenění do somálských 
ozbrojených sil a bezodkladně prošetřit každé zběhnutí; žádá také, aby každá posloupnost 
plateb pro výcvikové síly byla důkladně sledována, a zajistilo se tak, že platby se dostanou 
k zamýšleným příjemcům a budou je motivovat k věrnosti a přijetí závazku, aby se 
zajistilo, že budoucí somálské bezpečnostní síly budou schopny převzít odpovědnost za 
bezpečnost;

6. zdůrazňuje potřebu úzké strategické koordinace všech aktérů podílejících se na zajištění 
bezpečnosti, zejména námořní mise EUNAVFOR ATALANTA, mise EUTM Somálsko, 
iniciativy EUCAP Nestor, NATO (operace nazvaná Atlantic Shield), OSN a mise 
AMISOM; je přesvědčen, že rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2012 o zahájení provozu 
operačního střediska EU ad hoc by mělo usnadnit větší koordinaci EU v rámci strategie 
pro oblast Afrického rohu;

7. naléhavě žádá o pomoc pro soudnictví a vězeňství zemí, které s EU uzavřely dohody 
o předávání (Keňa, Seychely a Mauricius), a o podporu somálským orgánům, která jim 
umožní zajistit soudní kapacitu a spravedlivé soudní procesy pro zajaté piráty a bojovníky 
hnutí al-Šabáb v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv;

8. zastává názor, že Mezivládnímu úřadu pro rozvoj by mohlo být poskytnuto více zdrojů na 
podporu systému řádné správy, účinného politického dialogu a mechanismů pro hledání 
shody mezi všemi jeho členskými státy; připomíná, že bude nanejvýš důležité prosazovat 
regionální institucionální rámec pro dialog a koordinaci zemí v oblasti, zejména Etiopie, 
Keňi a Ugandy, jež jako klíčoví aktéři v regionu musí nadále koordinovat úsilí 
a uskutečňovat společné cíle; dále připomíná, že Mezivládní úřad pro rozvoj by mohl 
poskytnout vhodný rámec pro dialog a koordinaci v oblasti využívání životně důležitých 
přírodních zdrojů, jako je například voda;

9. zastává názor, že zejména Etiopie má značný demokratický potenciál a dlouhodobou 
tradici zapojení občanské společnosti; a že by se tedy mělo vynaložit nové úsilí s cílem 
podpořit dialog s etiopskými orgány o dalších demokratických reformách; zdůrazňuje, že 
je důležité poskytovat Jižnímu Súdánu stálou pomoc zaměřenou na vytvoření a zachování 
funkční občanské společnosti; je pevně přesvědčen, že nový nástroj pro financování 
propagace demokracie a lidských práv by měl zahrnovat linie ad hoc pro financování 
oblasti Afrického rohu; 

10. zdůrazňuje, že skončení mandátu prozatímní federální vlády znamená klíčovou zkoušku 
toho, zda má Somálsko potenciál stát se funkčním státem; je přesvědčen, že v Somálsku 
bude důležité napomáhat politickému dialogu všech stran a prosazovat postupy hledání 
shody s cílem podpořit novou somálskou vládu; zdůrazňuje, že pro dlouhodobou 
udržitelnost existence Somálska jako federálního státu budou mít zásadní význam 
životaschopné a inkluzivní hospodářské struktury a systém rozdělování výnosů z budoucí 
těžby ropy a zemního plynu v regionu Puntland ve prospěch celé země;

11. poukazuje na velice pozitivní příklad Somálijska, jež v průběhu více než dvaceti let jasně 
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ukázalo, že je schopno budovat a upevňovat své demokratické, hospodářské a správní 
struktury; konstatuje, že Somálijsku se dosud velmi úspěšně dařilo upevňovat bezpečnost 
a stabilitu na svém území a spolupracovat v boji proti pirátství a terorismu; je však 
znepokojen tím, že pokud by se hnutí al-Šabáb přeskupilo do horských hraničních oblastí 
Somálijska, mohlo by se toto území stát zranitelným; zdůrazňuje proto, že je nezbytné 
Somálijsko podporovat v boji proti terorismu, a to mimo jiné i podporou hospodářské 
diverzifikace a budování kapacit pro zaměstnanost mládeže; zdůrazňuje, že při hledání 
řešení, které zajistí dlouhodobou stabilitu a bezpečnost Somálska, je důležité vyhodnotit 
pozitivní příklad stability Somálijska; konstatuje, že Somálijsko se v současnosti snaží 
dosáhnout toho, aby bylo uznáno jako samostatný právní stát;

12. vyzývá vládu Etiopie, aby formálně uznala, že fiktivní demarkace hranic mezi Etiopií 
a Eritreou, jak ji stanovila komise pro státní hranice, je konečná a závazná; vyzývá 
eritrejskou vládu, aby začala jednat s Etiopií o postupném stahování vojsk z hraniční 
oblasti a o skutečné demarkaci hranic v souladu s rozhodnutím komise pro státní hranice 
a rovněž o normalizaci vztahů s Etiopií včetně znovuotevření hranice; vyzývá 
mezinárodní společenství, aby navrhlo plán, jak Eritreji pomoci s obnovou politických 
a hospodářských struktur a s vytvořením kapacity pro dlouhodobou udržitelnost 
a efektivní fungování; zdůrazňuje, že veškerá pomoc, která není zaměřena na humanitární 
cíle, by měla být přísně podmíněna tím, jak eritrejské orgány budou plnit závazek 
napomáhat demokratickému přechodu a zlepšování situace v oblasti dodržování lidských 
práv v zemi;

13. zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí, aby Súdán a Jižní Súdán dosáhly dohody o rozdělení 
výnosů z ropy, a že nový konflikt mezi oběma zeměmi by měl velice nepříznivé důsledky 
pro udržení nezávislé existence Jižního Súdánu jako nového státu a ohrozil by stabilitu 
v této oblasti; podporuje snahu panelu, jehož předsedou je bývalý jihoafrický prezident 
Thabo Mbeki, o vyřešení všech sporných otázek a vyzývá zvláštního zástupce EU pro 
Súdán a Jižní Súdán, aby vyvinul maximální úsilí s cílem zajistit, aby při prosazování 
řešení mezi Súdánem a Jižním Súdánem zůstala zachována stěžejní úloha panelu bývalého 
prezidenta Mbekiho; vyzývá zvláštního zástupce EU pro Súdán a Jižní Súdán, aby 
koordinoval své kroky s vedoucím delegací v Súdánu a Jižním Súdánu s cílem zajistit, aby 
zapojení, politické úsilí a pomoc EU byly i nadále velmi zviditelněny;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ESVČ a členským 
státům.


