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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU's strategi for Afrikas Horn
(2012/2026(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 10. maj 2007 om Afrikas Horn: Et regionalt politisk EU-
partnerskab til fremme af fred, sikkerhed og udvikling1;

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2009 om situationen på Afrikas Horn2;

– der henviser til sin beslutning af 10. marts 2010 om årsrapporten om den fælles udenrigs-
og sikkerhedspolitik - 20093;

– der henviser til sin beslutning af 11. maj 2011 om årsrapporten om den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik - 20104;

– der henviser til sin beslutning fra... 2012 om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet 
om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik5;

– der henviser til Rådets konklusioner om Afrikas Horn af 14. november 2011;

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget 
(A7-0000/2012);

A. der henviser til, at kampen mod Al-Shabaab og den tydelige mangel på politisk og 
økonomisk stabilitet i Somalia, de fornyede spændinger og den nye risiko for konflikt 
mellem Sudan og Sydsudan, de konflikthærgede regioner Abiyei og Darfur, spændingerne 
mellem Etiopien, Eritrea og Somalia samt mellem Eritrea og Djibouti og 
terroraktiviteterne fra Herrens Modstandshær (LRA) bidrager til, at Afrikas Horn er en af 
verdens mest konfliktfyldte og spændte regioner;

B. der henviser til, at den vedvarende politiske ustabilitet og konflikt i Somalia praktisk talt 
har ødelagt enhver mulighed for økonomisk udvikling; der henviser til, at fraværet af 
stabile demokratiske og økonomiske fremtidsudsigter for befolkningen, især unge, og 
manglen på en retsstat giver grobund for kriminelle aktiviteter, herunder sørøveri og 
narkotikasmugling, og opretholder terrorgrupper, såsom Al-Shabaab; der henviser til, at 
nogle somaliere desværre stadig ser sørøveri som den eneste rentable og levedygtige 
indtægtskilde og mulighed for at opnå en højere levestandard;

C. der henviser til, at Etiopien, Kenya og Uganda har gjort en værdifuld militær og politisk 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0180.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0026).
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2011)0027).
4 EUT C 349 E af 22.12.2010, s. 51.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0000.



PE488.011v01-00 4/6 PR\900726DA.doc

DA

indsats for at fremme stabiliteten i regionen, og derved har vist, at Afrika på egen hånd er i 
stand til at skabe sikkerhed og stabilitet i regionen med aktiv støtte fra det internationale 
samfund; der henviser til, at Den Afrikanske Union er en værdifuld partner for fred og 
stabilitet i regionen;

D. der henviser til, at Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling (IGAD) kunne spille 
en central rolle i regionens politiske og sikkerhedsmæssige struktur og en afgørende rolle i 
forbindelse med konfliktforebyggelse og fremme af den politiske og økonomiske 
integration på Afrikas Horn, som kunne forankre og forpligte landene i regionen til en 
fælles politisk og økonomisk dagsorden;

1. glæder sig over EU's strategi for Afrikas Horn og navnlig dens helhedsorienterede tilgang, 
som både sætter fokus på sikkerheds- og stabilitetsproblemerne og tackler de 
bagvedliggende årsager dertil; støtter den femstrengede strategi om at: i) opbygge solide 
og ansvarlige politiske strukturer i alle lande på Afrikas Horn; ii) samarbejde med landene 
i regionen og internationale organisationer med henblik på løsning af konflikter; iii) sikre, 
at den aktuelle usikkerhed i regionen ikke truer sikkerheden i andre stater; iv) støtte 
indsatsten for at fremme økonomisk vækst og mindske fattigdommen; og v) støtte det 
regionale politiske og økonomiske samarbejde;

2. glæder sig over udnævnelsen af EU's særlige repræsentant for Afrikas Horn som krævet i 
Parlamentets ovennævnte beslutning af 10. maj 2007 om Afrikas Horn; minder om, at 
Parlamentet i sin beslutning anmodede EU's særlige repræsentant for Afrikas Horn om at 
forelægge regelmæssige rapporter for Parlamentet, og opfordrer EU's særlige repræsentant 
for Afrikas Horn til at opretholde dialogen og udvekslingen af synspunkter med 
Parlamentets medlemmer; glæder sig endvidere over udnævnelsen af EU's særlige 
repræsentant for Sudan og Sydsudan; mener, at de to særlige repræsentanter bør høres 
regelmæssigt af de kompetente tjenester med ansvar for de finansielle instrumenter 
vedrørende EU's foranstaltninger udadtil, og at repræsentanterne regelmæssigt bør give 
tjenesterne politisk og strategisk rådgivning med henblik på at sikre fuld høring og 
koordinering af foranstaltninger;

3. glæder sig over det vigtige bidrag, som EU NAVFOR Atalanta yder til søfartssikkerheden 
ud for Somalias kyst ved at beskytte de fartøjer, som Verdensfødevareprogrammet har 
chartret til at levere bistand til Somalia, samt andre sårbare fartøjer og leverancerne til 
AMISOM; glæder sig over Rådets afgørelse af 23 marts 2012 om at forlænge 
EU NAVFOR Atalanta til december 2014 og udvide dets mandat til at angribe piraters 
operationelle baser på land; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at 
EU NAVFOR Atalanta støttes behørigt med overvågnings- og patruljeskibe samt midler 
til at forfølge piraterne på land; 

4. glæder sig over Rådets (udenrigsanliggender) afgørelse af 12. december 2011 om at 
iværksætte initiativet vedrørende regional flådekapacitetsopbygning, EUCAP Nestor, med 
henblik på at styrke flådekapaciteten og den retslige kapacitet samt uddannelse af 
kystpoliti og dommere i fem lande på Afrikas Horn og det vestlige Indiske Ocean; 
opfordrer til en tæt koordinering med andre initiativer, herunder EU's MARSIC-projekt, 
under EU's program for vigtige sejlruter, der støttes af stabilitetsinstrumentet; mener, at en 
styrkelse af sikkerhedskapaciteten i de kystnære lande er en forudsætning for, at EU og 
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dets partnere kan trække deres flådepatruljer tilbage fra området;

5. glæder sig over beslutningen fra juli 2011 om at udvide og refokusere mandatet for EU's 
uddannelsesmission (EUTM) med base i Uganda; opfordrer ikke desto mindre til, at alle 
rekrutter, der uddannes af EUTM, overvåges nøje med henblik på at sikre, at de integreres 
i de somaliske væbnede styrker, og at eventuelle deserteringer undersøges øjeblikkeligt; 
opfordrer endvidere til en nøje overvågning af betalingskæden for uddannelse af styrker 
med henblik at sikre, at pengene ender hos de tilsigtede modtagere og skaber motivation, 
loyalitet og engagement, hvorved det sikres, at evnen til at påtage sig ansvaret forbliver 
hos de fremtidige sikkerhedsstyrker i Somalia;

6. understreger behovet for en tæt strategisk koordinering blandt alle sikkerhedsrelaterede 
aktører, især EU-NAVFOR Atalanta, EUTM Somalia, EUCAP Nestor, NATO (Operation 
Atlantic Shield), FN og AMISOM; mener, at Rådets beslutning af 23. marts 2012 om at 
aktivere EU-operationscenteret på ad hoc-basis bør styrke EU-koordineringen inden for 
rammerne af strategien for Afrikas Horn;

7. opfordrer til at støtte rets- og fængselsvæsenet i de lande, der har indgået 
overførselsaftaler med EU (Kenya, Seychellerne og Mauritius) samt de somaliske 
myndigheder for at sikre, at de i overensstemmelse med de internationale 
menneskerettighedsstandarder har den nødvendige juridiske kapacitet og retssikkerhed til 
at håndtere tilfangetagne pirater og Al-Shabaab-militante;

8. mener, at der bør investeres flere ressourcer i IGAD med henblik på at fremme god 
regeringsførelse samt mekanismer til en effektiv politisk dialog og konsensusskabelse 
blandt alle dets medlemsstater; minder om, at det er helt afgørende at fremme en regional 
institutionel ramme for dialog og koordinering mellem landene i regionen, navnlig 
Etiopien, Kenya og Uganda, der som regionens centrale aktører også fremover skal 
koordinere indsatsen og forfølge fælles mål; minder endvidere om, at IGAD kunne udgøre 
en passende ramme for dialog og koordinering i forbindelse med udnyttelsen af vitale 
naturressourcer som vand;

9. mener, at især Etiopien har et stærkt demokratisk potentiale og en lang tradition for at 
inddrage civilsamfundet, og at der bør gøres en fornyet indsats for at fremme dialogen 
med de etiopiske myndigheder om yderligere demokratiske reformer; understreger 
vigtigheden af fortsat at yde bistand til Sydsudan med henblik på at skabe og opretholde et 
effektivt civilsamfund; er overbevist om, at det nye instrument til fremme af demokrati og 
menneskerettigheder bør omfatte ad hoc-finansieringslinjer for Afrikas Horn; 

10. understreger, at udløbet af TFG's mandat er en vigtig test af Somalias potentiale som en 
velfungerende stat; mener, at det er vigtigt at fremme en inklusiv politisk dialog i Somalia 
og konsensusskabende processer til at støtte den nye regering i Somalia; understreger, at 
bæredygtige og inklusive økonomiske strukturer og en ordning for fordeling af 
indtægterne fra den fremtidige olie- og gasudvinding i Puntland til gavn for hele landet er 
afgørende for Somalias langsigtede bæredygtighed som en føderal stat;

11. understreger det meget positive eksempel i Somaliland, som i mere end 20 år har 
demonstreret sin evne til at udvikle og styrke sine demokratiske, økonomiske og 
administrative strukturer; bemærker, at Somaliland hidtil med stor succes har formået at 
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styrke sikkerheden og stabiliteten på sit område og samarbejde i kampen mod sørøveri og 
terrorisme; udtrykker imidlertid bekymring over, at Somaliland kan blive sårbar, hvis 
Al-Shabaab omgrupperer sig i Somalilands grænseområder; understreger derfor 
vigtigheden af at støtte Somaliland i kampen mod terrorisme, herunder fremme den 
økonomiske diversificering og opbygge kapacitet til at øge beskæftigelsen blandt unge; 
understreger, at det i forbindelse med fastlæggelsen af en løsning for den langsigtede 
stabilitet og sikkerhed i Somalia er vigtigt at evaluere det positive eksempel på stabilitet i 
Somaliland; bemærker, at Somaliland aktuelt på ny forsøger at blive anerkendt som en 
selvstændig stat;

12. opfordrer Etiopiens regering til officielt at godkende grænsekommissionens virtuelle 
grænsedragning mellem Eritrea og Etiopien som endelig og bindende; opfordrer den 
eritreiske regering til at acceptere en dialog med Etiopien med henblik på at fremme 
processen for tilbagetrækning af tropper fra grænsen og for fysisk grænsedragning i 
henhold til grænsekommissionens afgørelse samt en normalisering af forholdet til 
Etiopien, herunder en genåbning af grænsen; opfordrer det internationale samfund til at 
udarbejde en køreplan med henblik på at hjælpe Eritrea med at genoprette landets 
politiske og økonomiske strukturer og skabe kapacitet til langsigtet bæredygtighed og 
effektivitet; understreger, at al bistand, der ikke går til humanitære formål, kun bør ydes 
efter tilsagn fra de eritreiske myndigheder om at fremme overgangen til demokratiske 
forhold og forbedre menneskerettighedssituationen i landet;

13. understreger det presserende behov for en aftale om fordeling af olieindtægterne mellem 
Sudan og Sydsudan, og at en ny konflikt mellem de to lande kan få alvorlige 
konsekvenser for Sydsudans bæredygtighed som en ny selvstændig stat og underminere 
stabiliteten i regionen; støtter bestræbelserne fra panelet ledet af den tidligere 
sydafrikanske præsident Thabo Mbeki på at løse alle udestående spørgsmål, og opfordrer 
EU's særlige repræsentant for Sudan og Sydsudan til at gøre alt, hvad der gøres kan, for at 
sikre, at Mbeki-panelet fortsat spiller en central rolle med hensyn til at fremme en løsning 
mellem Sudan og Sydsudan; opfordrer EU's særlige repræsentant for Sudan og Sydsudan 
til at koordinere indsatsen med delegationscheferne i Sudan og Sydsudan for at sikre, at 
EU's engagement, politiske indsats og bistand fortsat har en meget høj grad af synlighed;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til EU-
Udenrigstjenesten og medlemsstaterne.


