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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής
(2012/2026 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2007 σχετικά με το Κέρας της Αφρικής: 
μια περιφερειακή πολιτική εταιρική σχέση της ΕΕ για ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την κατάσταση στο 
Κέρας της Αφρικής2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την ετήσια έκθεση 
του 2009 για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 
2010 για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της … 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 
Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινή εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας5,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με 
το Κέρας της Αφρικής,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγώνας κατά της Al-Shabaab και η έλλειψη σαφούς πολιτικής 
και οικονομικής σταθερότητας στη Σομαλία, η αναζωπύρωση των εντάσεων και του 
κινδύνου συγκρούσεων μεταξύ Σουδάν και Νότιου Σουδάν, οι επιρρεπείς σε συγκρούσεις 
περιφέρειες του Αμπιέι και του Νταρφούρ, οι εντάσεις μεταξύ Αιθιοπίας, Ερυθραίας και 
Σομαλίας, οι εντάσεις μεταξύ Ερυθραίας και Τζιμπουτί και οι τρομοκρατικές 
δραστηριότητες του Αντιστασιακού Στρατού του Κυρίου (LRA) συμβάλλουν όλα στο να 
αποτελεί το Κέρας της Αφρικής μία από τις πλέον επιρρεπείς σε συγκρούσεις και 
ταραγμένες περιφέρειες στον κόσμο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση της πολιτικής αστάθειας και των συγκρούσεων στη 
Σομαλία έχει ουσιαστικά καταστρέψει κάθε προοπτική οικονομικής ανάπτυξης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη σταθερών δημοκρατικών και οικονομικών προοπτικών 
για τον πληθυσμό, ιδίως τους νέους, σε συνδυασμό με την έλλειψη κράτους δικαίου 

                                               
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0180.
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, (P6_TA(2009)0026).
3  Κείμενα που εγκρίθηκαν, (P6_TA(2011)0027).
4  ΕΕ C 349 Ε, της 22.12.2010, σ. 51.
5  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0000.
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παρέχει γόνιμο έδαφος για την ενθάρρυνση των εγκληματικών δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της πειρατείας και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, και συντηρεί 
τρομοκρατικές ομάδες, όπως η Al-Shabaab· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, η 
πειρατεία εξακολουθεί να θεωρείται από ορισμένους Σομαλούς η πλέον επικερδής και 
βιώσιμη πηγή εισοδήματος και το μέσο για ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιθιοπία, η Κένυα και η Ουγκάντα έχουν παράσχει πολύτιμη 
στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη για τις προσπάθειες επίτευξης σταθερότητας στην 
περιοχή, αποδεικνύοντας έτσι ότι μια αφρικανικής προέλευσης και εφαρμογής βιώσιμη 
λύση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή είναι εφικτή, με την ενεργό 
υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) 
αποτελεί πολύτιμο εταίρο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (ΔΑΑ) θα μπορούσε 
να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην πολιτική αρχιτεκτονική και αρχιτεκτονική 
ασφάλειας στην περιοχή και να έχει ζωτική σημασία για την πρόληψη των συγκρούσεων 
και την πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση στο Κέρας της Αφρικής, που θα μπορούσε 
να δεσμεύσει και να συνδέσει άρρηκτα τις χώρες της περιοχής με ένα κοινό πολιτικό και 
οικονομικό πρόγραμμα δράσης·

1. επικροτεί τη στρατηγική της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής και ιδίως την ολοκληρωμένη 
της προσέγγιση που βασίζεται στην αντιμετώπιση των προβληματισμών που αφορούν την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα, καταπολεμώντας παράλληλα τα αίτιά τους· στηρίζει την 
στρατηγική που βασίζεται σε πέντε βασικούς άξονες: (i) οικοδόμηση ισχυρών και 
υπεύθυνων πολιτικών δομών σε όλες τις χώρες που ανήκουν στο Κέρας της Αφρικής· (ii) 
συνεργασία με τις χώρες της περιοχής και διεθνείς οργανισμούς για την επίλυση των 
συγκρούσεων· (iii) διασφάλιση του ότι η υφιστάμενη ανασφάλεια στην περιοχή δεν θα 
απειλήσει την ασφάλεια άλλων κρατών· (iv) στήριξη των προσπαθειών για την προώθηση 
της οικονομικής μεγέθυνσης και τη μείωση της φτώχειας· και (v) στήριξη της 
περιφερειακής πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας·

2. επικροτεί τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) για το 
Κέρας της Αφρικής, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο στο προαναφερθέν ψήφισμά του 
της 10ης Μαΐου 2007 σχετικά με το Κέρας της Αφρικής· υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά 
του το Κοινοβούλιο ζήτησε από τον ΕΕΕΕ για το Κέρας της Αφρικής να υποβάλλει 
τακτικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο, και τον καλεί να προβαίνει σε διάλογο και 
ανταλλαγές απόψεων με τους βουλευτές του ΕΚ σε τακτή βάση· επικροτεί επίσης τον 
διορισμό ΕΕΕΕ για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν· θεωρεί ότι προκειμένου να 
εξασφαλισθεί πλήρης διαβούλευση και συντονισμός της δράσης, θα πρέπει να ζητείται 
τακτικά η γνώμη των δύο ειδικών εντεταλμένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
προγραμματισμού των χρηματοπιστωτικών μηχανισμών εξωτερικής δράσης της ΕΕ, και 
οι εν λόγω εντεταλμένοι θα πρέπει να παρέχουν τακτικά στις υπηρεσίες αυτές συμβουλές 
πολιτικού και στρατηγικού χαρακτήρα·

3. επικροτεί τη σημαντική συμβολή της επιχείρησης EUNAVFOR Atalanta στη θαλάσσια 
ασφάλεια στα ανοικτά της Σομαλίας με την προστασία που παρείχε στα ναυλωμένα από 
το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα πλοία που μετέφεραν βοήθεια στη Σομαλία, 
καθώς και προμήθειες προς την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία 
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(AMISOM), και σε άλλα ευάλωτα πλοία· επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου της 
23ης Μαρτίου 2012 για παράταση της EUNAVFOR Atalanta ως τον Δεκέμβριο του 2014
και διεύρυνση της εντολής της ώστε να στοχεύει στις επιχειρησιακές βάσεις των πειρατών 
στην ξηρά· καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την επαρκή υποστήριξη της 
EUNAVFOR Atalanta με επαρκή επιτήρηση και δέοντα αριθμό σκαφών περιπολίας, 
καθώς και με μέσα για την καταδίωξη των πειρατών στην ξηρά· 

4. επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 12ης Δεκεμβρίου 
2011 για τη θέσπιση πρωτοβουλίας οικοδόμησης περιφερειακών ναυτικών δυνατοτήτων, 
με την ονομασία EUCAP Nestor, και με σκοπό την ενίσχυση των ναυτικών και 
δικαστικών ικανοτήτων και της κατάρτισης της λιμενοφυλακής και των δικαστών σε 
πέντε χώρες στο Κέρας της Αφρικής και στον δυτικό Ινδικό Ωκεανό· ζητεί στενό 
συντονισμό με άλλες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου MARSIC της ΕΕ 
που εντάσσεται στο πρόγραμμα για τις κρίσιμες οδούς θαλάσσιων μεταφορών και 
λαμβάνει χορηγία από τον μηχανισμό σταθερότητας· θεωρεί ότι μόνο με την ενίσχυση 
των ικανοτήτων παράκτιας ασφάλειας των παραποτάμιων χωρών θα μπορέσουν η ΕΕ και 
οι εταίροι της να αποσύρουν τις ναυτικές περιπολίες τους από την περιοχή·

5. επικροτεί την απόφαση του Ιουλίου του 2011 για παράταση και επανεστίαση της εντολής 
της εκπαιδευτικής αποστολής της ΕΕ (EUTM) με βάση στην Ουγκάντα· ζητεί, εντούτοις, 
την προσεκτική παρακολούθηση όλων των νεοσυλλέκτων από την EUTM ούτως ώστε να 
διασφαλισθεί η ενσωμάτωσή τους στις ένοπλες δυνάμεις της Σομαλίας και η άμεση 
διερεύνηση τυχόν λιποταξιών· ζητεί επίσης τη στενή παρακολούθηση της διαδικασίας 
πληρωμών για την εκπαίδευση των δυνάμεων, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι φτάνουν 
στους προβλεπόμενους δικαιούχους τους και δημιουργούν κίνητρα, αίσθηση καθήκοντος 
και δέσμευση, διασφαλίζοντας έτσι την ικανότητά των μελλοντικών δυνάμεων ασφαλείας 
της Σομαλίας να αναλάβουν τα καθήκοντά τους·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη στενού στρατηγικού συντονισμού μεταξύ όλων των φορέων 
που συνδέονται με την ασφάλεια, ιδίως της EUNAVFOR Atalanta, της EUTM Somalia 
και της EUCAP Nestor, καθώς και του ΝΑΤΟ (Επιχείρηση Atlantic Shield), των 
Ηνωμένων Εθνών και της AMISOM· θεωρεί ότι η απόφαση του Συμβουλίου της 23ης 
Μαρτίου 2012 για την ενεργοποίηση σε ad hoc βάση του κέντρου επιχειρήσεων της ΕΕ 
θα διευκολύνει τον μεγαλύτερο συντονισμό της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής για το 
Κέρας της Αφρικής·

7. ζητεί, επειγόντως, βοήθεια για τα δικαστικά και σωφρονιστικά συστήματα των χωρών 
που έχουν συνάψει συμβάσεις μεταφοράς με την ΕΕ (Κένυα, Σεϋχέλλες και Μαυρίκιος), 
καθώς και στήριξη των αρχών της Σομαλίας ώστε να διασφαλισθεί ότι διαθέτουν τη 
δικαστική ικανότητα και τις δέουσες νομικές διαδικασίες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να χειρίζονται τους πειρατές και τους μαχητές της 
Al-Shabaab που συλλαμβάνονται·

8. είναι της γνώμης ότι θα μπορούσαν να επενδυθούν περισσότεροι πόροι στη ΔΑΑ 
προκειμένου να προωθηθεί σύστημα χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και 
αποτελεσματικός πολιτικός διάλογος και μηχανισμοί οικοδόμησης συναίνεσης μεταξύ 
όλων των κρατών μελών της· υπενθυμίζει ότι θα έχει μέγιστη σημασία η προώθηση ενός 
περιφερειακού θεσμικού πλαισίου για τον διάλογο και τον συντονισμό μεταξύ των χωρών 
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της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αιθιοπία, την Κένυα και την Ουγκάντα που, ως 
οι βασικοί παράγοντες στην περιοχή, πρέπει να συνεχίσουν να συντονίζουν τις 
προσπάθειές τους και να επιδιώκουν κοινούς στόχους· υπενθυμίζει ακόμα ότι η ΔΑΑ θα 
μπορούσε να παράσχει ένα επαρκές πλαίσιο διαλόγου και συντονισμού σε σχέση με την 
εκμετάλλευση ζωτικών φυσικών πόρων, όπως το νερό·

9. είναι της γνώμης ότι ιδίως η Αιθιοπία διαθέτει σημαντικό δημοκρατικό δυναμικό και 
μακρόχρονη παράδοση συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν εκ νέου προσπάθειες για την προώθηση του διαλόγου με τις αρχές της 
Αιθιοπίας σχετικά με περαιτέρω δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις· τονίζει τη σημασία της
συνεχιζόμενης βοήθειας προς το Νότιο Σουδάν με σκοπό τη δημιουργία και τη διατήρηση 
μιας αποτελεσματικής κοινωνίας των πολιτών· πιστεύει ακράδαντα ότι το νέο μέσο για 
την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ad hoc κονδύλια χρηματοδότησης για το Κέρας της Αφρικής· 

10. τονίζει ότι το τέλος της εντολής της μεταβατικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνιστά 
καίρια δοκιμή των δυνατοτήτων της Σομαλίας να αποτελέσει λειτουργικό κράτος· θεωρεί 
ότι θα είναι σημαντικό να διευκολυνθεί ο χωρίς αποκλεισμούς πολιτικός διάλογος στη 
Σομαλία και να προωθηθούν οι διαδικασίες οικοδόμησης συναίνεσης για την υποστήριξη 
της νέας κυβέρνησης της Σομαλίας· τονίζει ότι οι βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικές δομές και ένα σύστημα επιμερισμού των εσόδων από τη μελλοντική 
εκμετάλλευση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην Πουντλάνδη, προς όφελος 
ολόκληρης της χώρας, θα έχουν ουσιαστική σημασία για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 
της Σομαλίας ως ομοσπονδιακού κράτους·

11. υπογραμμίζει το πολύ θετικό παράδειγμα της Σομαλιλάνδης, που κατέδειξε την ικανότητά 
της για ανάπτυξη και εδραίωση των δημοκρατικών, οικονομικών και διοικητικών της 
δομών για διάστημα άνω των είκοσι ετών· διαπιστώνει ότι η Σομαλιλάνδη έχει μέχρι 
στιγμής επιδείξει ιδιαίτερη επιτυχία κατά την εδραίωση της ασφάλειας και της 
σταθερότητας στην επικράτειά της και κατά τη συνεργασία για την καταπολέμηση της 
πειρατείας και της τρομοκρατίας· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία ότι, σε περίπτωση που 
ανασυνταχθεί η Al-Shabaab στις ορεινές μεθοριακές περιοχές της, η Σομαλιλάνδη 
ενδέχεται να καταστεί ευάλωτη· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι έχει ουσιαστική σημασία να 
υποστηριχθεί η Σομαλιλάνδη κατά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της οικονομικής διαφοροποίησης και της 
οικοδόμησης ικανοτήτων για την απασχόληση των νέων· τονίζει ότι κατά την αναζήτηση 
λύσης για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια στη Σομαλία, είναι σημαντικό 
να αξιολογηθεί το θετικό παράδειγμα της σταθερότητας της Σομαλιλάνδης· επισημαίνει 
ότι η Σομαλιλάνδη ζητεί επί του παρόντος να αναγνωρισθεί εκ νέου ως ξεχωριστό, 
αυτόνομο κράτος·

12. καλεί την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να εγκρίνει επίσημα την εικονική χάραξη συνόρων 
από την Επιτροπή Συνόρων μεταξύ Ερυθραίας και Αιθιοπίας ως τελική και δεσμευτική· 
καλεί την κυβέρνηση της Ερυθραίας να συμφωνήσει να συμμετάσχει σε διάλογο με την 
Αιθιοπία, προκειμένου να εξετασθεί η διαδικασία αποδέσμευσης στρατιωτικών δυνάμεων 
από τα σύνορα και πραγματικής χάραξης συνόρων σύμφωνα με την απόφαση της 
Επιτροπής Συνόρων, καθώς και η εξομάλυνση των σχέσεων με την Αιθιοπία, μεταξύ 
άλλων με εκ νέου άνοιγμα των συνόρων· καλεί τη διεθνή κοινότητα να καταρτίσει χάρτη 
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πορείας για την παροχή βοήθειας στην Ερυθραία κατά την αποκατάσταση των πολιτικών 
και οικονομικών δομών της και να δημιουργήσει δυνατότητες για μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα και αποτελεσματική λειτουργία· επισημαίνει ότι κάθε βοήθεια που δεν 
επιδιώκει ανθρωπιστικούς στόχους θα πρέπει να εξαρτάται αυστηρά από τη δέσμευση 
των αρχών της Ερυθραίας να διευκολύνουν τη δημοκρατική μετάβαση και τη βελτίωση 
της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

13. τονίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη συμφωνίας σχετικά με τον επιμερισμό των εσόδων 
από το πετρέλαιο μεταξύ του Σουδάν και του Νότιου Σουδάν και ότι η αναζωπύρωση της 
μεταξύ τους σύγκρουσης θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για τη βιωσιμότητα του 
Νότιου Σουδάν ως νέου ανεξάρτητου κράτους και να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα 
στην περιοχή· στηρίζει τις προσπάθειες της ομάδας με επικεφαλής τον πρώην Πρόεδρο 
της Νοτίου Αφρικής Thabo Mbeki για την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων και 
καλεί τον ΕΕΕΕ για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι η ομάδα του Mbeki θα διατηρήσει κεντρικό ρόλο 
κατά την προώθηση μιας λύσης μεταξύ του Σουδάν και του Νότιου Σουδάν· καλεί τον 
ΕΕΕΕ για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν να συντονίσει τη δράση του με τον επικεφαλής 
των αντιπροσωπειών στο Σουδάν και το Νότιο Σουδάν ώστε να διασφαλισθεί ότι η 
συμμετοχή, οι πολιτικές προσπάθειες και η βοήθεια της ΕΕ θα διατηρήσουν πολύ υψηλό 
βαθμό προβολής·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ και στα κράτη μέλη.


