
PR\900726ET.doc PE488.011v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Väliskomisjon

2012/2026(INI)

21.6.2012

RAPORTI PROJEKT
Aafrika Sarve piirkonda käsitlev ELi strateegia
(2012/2026(INI))

Väliskomisjon

Raportöör: Charles Tannock



PE488.011v01-00 2/6 PR\900726ET.doc

ET

PR_INI

SISUKORD

lk

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK............................................3



PR\900726ET.doc 3/6 PE488.011v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Aafrika Sarve piirkonda käsitleva ELi strateegia kohta
(2012/2026(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 10. mai 2007. aasta resolutsiooni Somaali poolsaare kohta: Euroopa 
Liidu piirkondlik poliitiline koostöö rahu, julgeoleku ja arengu tagamiseks1,

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2009. aasta resolutsiooni olukorra kohta Somaali 
poolsaarel2,

– võttes arvesse oma 10. märtsi 2010. aasta resolutsiooni ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
2008. aasta aruande kohta3;

– võttes arvesse oma 11. mai 2011. aasta resolutsiooni ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
2009. aasta aruande kohta4,

– võttes arvesse oma ....... 2012. aasta resolutsiooni nõukogu aastaaruande kohta Euroopa 
parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta5,

– võttes arvesse nõukogu 14. novembri 2011. aasta järeldusi Somaali poolsaare kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ning arengukomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

A. arvestades, et Al-Shababi vastu võitlemine ning selge poliitilise ja majandusliku 
stabiilsuse puudumine Somaalias, uued pinged ja konfliktioht Sudaani ja Lõuna-Sudaani 
vahel, Abyei ja Darfuri piirkondade käärimine, Etioopia, Eritrea ja Somaalia vahelised 
pinged, Eritrea ja Djibouti vahelised pinged ning Issanda vastupanuarmee (LRA) 
terroristlik tegevus teevad Somaali poolsaarest ühe maailma kõige konfliktiohtlikuma ja 
pingestatuma piirkonna;

B. arvestades, et Somaalia jätkuv poliitiline ebastabiilsus ja konfliktid on praktiliselt 
hävitanud kõik majandusliku arengu väljavaated; arvestades, et stabiilsete demokraatlike 
ja majanduslike väljavaadete puudumine elanike ja eriti noorte jaoks ning samal ajal ka 
õigusriigi puudumine soosivad kuritegevust, sh piraatlust ja uimastikaubandust, ning 
terroristlike rühmituste (nagu Al-Shabab) teket; arvestades, et kahjuks peavad mõned 
somaallased piraatlust endiselt ainsaks tulutoovaks ja elujõuliseks sissetulekuallikaks ning 
viisiks, kuidas jõuda kõrgemate elustandarditeni;

C. arvestades, et Etioopia, Keenia ja Uganda annavad piirkonnas stabiilsuse saavutamise 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0180.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0026.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2011)0027.
4 ELT C 349 E, 22.12.2010, lk 51.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0000.
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püüetesse väärtusliku sõjalise ja poliitilise panuse, tõestades seeläbi, et piirkonna 
julgeolekut ja stabiilsust on võimalik tagada rahvusvahelise üldsuse aktiivsel toel ka 
Aafrikast võrsunud ja aafriklaste juhitud lahenduste abil; arvestades, et Aafrika Liit on 
kõnealuses piirkonnas rahu ja stabiilsuse saavutamisel väärtuslik partner;

D. arvestades, et Valitsustevaheline Arenguamet (IGAD) võiks olla piirkonna poliitilise ja 
julgeolekustruktuuri keskne osaline ning etendada otsustavat rolli konfliktide ennetamisel 
ja Somaali poolsaare poliitilisel ja majanduslikul lõimimisel, mis võib kõnealuse 
piirkonna riigid ühtse poliitilise ja majandusliku raamistikuga siduda ja nad sellesse 
kaasata; 

1. väljendab heameelt Aafrika Sarve piirkonda käsitleva ELi strateegia üle ja eelkõige 
asjaolu üle, et selle terviklik lähenemisviis põhineb julgeoleku- ja stabiilsusprobleemide 
lahendamisel ning samal ajal ka nende sügavamate põhjustega tegelemisel; toetab 
nimetatud viieosalist strateegiat, mille põhisuunad on järgmised: (i) vastupidava ja 
usaldusväärse poliitilise struktuuri ülesehitamine kõikides Somaali poolsaare riikides; (ii) 
konfliktide lahendamise nimel tehtav koostöö piirkonna riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega; (iii) tagamine, et piirkonna praegune ebakindlus ei ohustaks teiste 
riikide julgeolekut; (iv) majanduskasvu suurendamise ja vaesuse vähendamise alaste 
jõupingutuste toetamine; (v) piirkondliku poliitilise ja majandusliku koostöö toetamine;

2. väljendab heameelt asjaolu üle, et ametisse on nimetatud ELi eriesindaja Aafrika Sarve 
piirkonnas, nagu parlament oma eespool nimetatud 10. mai 2007. aasta resolutsioonis 
(Somaali poolsaare kohta) nõudis; tuletab meelde, et parlament nõudis oma resolutsioonis 
ka seda, et ELi eriesindaja Aafrika Sarve piirkonnas esitaks Euroopa Parlamendile 
korrapäraseid aruandeid, ning kutsub ELi eriesindajat Aafrika Sarve piirkonnas üles 
pidama parlamendiliikmetega korrapärast dialoogi ja arvamuste vahetusi; väljendab 
heameelt ka ELi eriesindaja nimetamise üle Sudaani ja Lõuna-Sudaani; on veendunud, et 
täieliku teabevahetuse ja tegevuse kooskõlastamise tagamiseks peaksid ELi välistegevuse 
rahastamisvahendite planeerimise eest vastutavad pädevad talitused mõlema eriesindajaga 
korrapäraselt konsulteerima ning nad peaksid neile andma korrapärast poliitilist ja 
strateegilist nõu;

3. väljendab heameelt asjaolu üle, et EU NAVFORi operatsioon ATALANTA aitab olulisel 
määral kaasa meresõidu turvalisusele Somaalia rannikuvetes, kaitstes Somaaliasse abi 
toimetavaid Maailma Toiduprogrammi laevu ja muid ohustatud laevu, samuti 
AMISOMile määratud varustust; tunneb heameelt nõukogu 23. märtsi 2012. aasta otsuse 
üle pikendada EU NAVFORi operatsiooni ATALANTA kestust 2014. aasta detsembrini 
ning anda sellele laiemad volitused ka piraatide maismaal asuvate operatiivbaaside 
ründamiseks; nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid EU NAVFORi operatsiooni 
ATALANTA nõuetekohase varustatuse nii asjakohaste patrull- ja seirelaevadega kui ka 
vahenditega, mille abil võidelda piraatide vastu maismaal; 

4. kiidab heaks välisasjade nõukogu 12. detsembri 2011. aasta otsuse alustada piirkondlikku 
merendusalase suutlikkuse suurendamise missiooni EUCAP NESTOR, mille eesmärk on 
parandada merenduse ja õigussüsteemi suutlikkust ning rannikualade politseijõudude ja 
kohtunike koolitust viies Aafrika Sarve ja India ookeani lääneosa riigis; nõuab selle 
suuremat kooskõlastatust muude algatustega nagu ELi kriitilise tähtsusega mereteede 
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programmi raamidesse kuuluv MARSIC projekt, mida rahastatakse 
stabiliseerimisvahendist; on veendunud, et EL ja selle partnerid saavad oma merepatrullid 
piirkonnast välja viia ainult siis, kui suurendavad rannikul asuvate riikide rannavalvealast 
suutlikkust;

5. väljendab heameelt 2011. aasta juulis vastu võetud otsuse üle pikendada Ugandas 
toimuvat ELi väljaõppemissiooni ja mõtestada selle volitused ümber; nõuab sellegipoolest 
kõikide ELi väljaõppemissiooni raames koolitatud töötajate tähelepanelikku jälgimist, et
veenduda nende Somaalia relvajõududesse integreerituses, ning nõuab kõikide 
deserteerimisjuhtude kohest uurimist; nõuab ka väljaõppemissioonil osalevatele üksustele 
tehtavate maksete korra tähelepanelikku jälgimist, et tagada maksete jõudmine ette nähtud 
saajateni, kuna see motiveerib neid ning inspireerib truudust ja pühendumust, tagades 
seeläbi tulevaste Somaalia relvajõudude püsiva isevastutusvõime;

6. rõhutab kõikide julgeolekuga seotud osaliste, eriti EU NAVFORi operatsiooni 
ATALANTA, ELi Somaalia väljaõppemissiooni ja EUCAP NESTORi, aga ka NATO 
(operatsioon Atlantic Shield), ÜRO ja AMISOMi töö põhjaliku strateegilise 
kooskõlastamise vajadust; on veendunud, et nõukogu 23. märtsi 2012. aasta otsus 
käivitada ad hoc ELi operatsioonide keskus peaks hõlbustama ELi töö suuremat 
kooskõlastamist Aafrika Sarve piirkonda käsitleva strateegia raames; 

7. nõuab äärmiselt pakilist kohtu- ja karistussüsteemide toetamist riikides, kes on sõlminud 
ELiga üleandmislepingud (Keenia, Seišellid ja Mauritius), samuti ka Somaalia 
ametiasutuste toetamist, et tagada, et neil on vahistatud piraatide ja Al-Shababi 
võitlejatega tegelemiseks rahvusvaheliste inimõiguste kaitse normidega kooskõlas olev 
piisav kohtulik suutlikkus ja nõuetekohased õiguslikud menetlused;

8. on seisukohal, et IGADile tuleks eraldada rohkem vahendeid, et edendada kõikides selle 
liikmesriikides headel valitsustavadel põhinevat süsteemi, tulemuslikku poliitilist dialoogi 
ja kompromissimehhanisme; tuletab meelde, et äärmiselt oluline on edendada piirkonna 
riikide vahelise dialoogi ja koostöö piirkondlikku institutsioonilist raamistikku, kusjuures 
eriti asjakohane on see Etioopia, Keenia ja Uganda puhul, kes peavad piirkonna 
olulisimate osalistena jätkuvalt oma jõupingutusi kooskõlastama ning töötama ühiste 
eesmärkide nimel; tuletab lisaks meelde, et IGAD võiks elutähtsate loodusvarade (nagu 
vesi) kasutamise küsimuses pakkuda pädevat dialoogi- ja kooskõlastamisraamistikku;

9. on arvamusel, et eriti Etioopial on suur demokraatlik potentsiaal ning pikaajalised 
kodanikuühiskonna kaasamise tavad; arvab veel, et Etioopia ametiasutustega täiendavate 
demokraatlike reformide alase dialoogi edendamiseks tuleks teha uusi jõupingutusi; 
rõhutab, kui oluline on Lõuna-Sudaani jätkuvalt toetada, et luua tulemuslikult toimiv 
kodanikuühiskond ning seda säilitada; on kindlalt veendunud, et uus demokraatia ja 
inimõiguste Euroopa rahastamisvahend peaks sisaldama ad hoc eelarveridu ka Aafrika 
Sarve piirkonna jaoks; 

10. rõhutab, et föderaalse üleminekuvalitsuse mandaadi lõppemine on Somaalia riigi 
võimaliku toimimise peamine proovikivi; usub, et Somaalia uue valitsuse toetamiseks on 
oluline lihtsustada kaasavat poliitilist dialoogi Somaalias ning edendada kompromissile 
jõudmise korda; rõhutab, et Somaalia föderaalse riigi pikaajalise jätkusuutlikkuse 
seisukohalt on äärmiselt oluline, et terves riigis oleks olemas elujõuline ja kaasav 
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majandusstruktuur ning süsteem Puntlandis nafta ja gaasi tulevasest tootmisest saadud 
tulude jagamiseks;

11. rõhutab, et väga positiivne näide on Somaalimaa, mis on enam kui kahekümne aasta 
jooksul tõestanud, et suudab välja töötada ja kinnistada oma demokraatlikud, 
majanduslikud ja halduslikud struktuurid; märgib, et siiani on Somaalimaa on väga 
edukalt taganud oma territooriumil julgeoleku ja stabiilsuse ning teinud piraatluse- ja 
terrorismivastase võitluse alal tulemuslikku koostööd; väljendab siiski muret selle üle, et 
kui Al-Shabab peaks mägistel piirialadel ümber grupeeruma, võib Somaalimaa 
haavatavaks muutuda; rõhutab seetõttu, kui äärmiselt oluline on toetada Somaalimaad 
võitluses terrorismi vastu, edendades muu hulgas majanduse mitmekesistamist ja noorte 
tööhõive alase suutlikkuse kasvatamist; rõhutab, et Somaalia pikaajalisele stabiilsus- ja 
julgeolekuprobleemile lahendusi otsides on oluline hinnata ka Somaalimaa stabiilsuse 
positiivset eeskuju; märgib, et hetkel soovib Somaalimaa leida taastunnustamist iseseisva 
riigina; 

12. kutsub Etioopia valitsust üles kiitma ametlikult ning lõpliku ja siduvana heaks 
piirikomisjoni kavandatud piirijoone Eritrea ja Etioopia vahel; kutsub Eritrea valitsust üles 
pidama Etioopiaga dialoogi, et tegeleda väeüksuste piirialalt väljaviimise ja piiri füüsilise 
mahamärkimisega vastavalt piirikomisjoni otsusele; kutsub Eritrea valitsust üles 
normaliseerima suhteid Etioopiaga ja avama piiri; kutsub rahvusvahelist üldsust üles 
looma tegevuskava, et aidata Eritreal taastada oma poliitilised ja majanduslikud 
struktuurid ning muuta need võimeliseks pikaajaliselt, jätkusuutlikult ja tulemuslikult 
toimima; rõhutab, et kogu abi, mis ei ole humanitaarotstarbeline, tuleks anda rangelt sellel 
tingimusel, et Eritrea ametiasutused pühenduvad demokraatiale ülemineku hõlbustamisele 
ja inimõiguste olukorra parandamisele Eritreas; 

13. rõhutab, et kiiresti on vaja jõuda kokkuleppele naftatulude jagamises Sudaani ja Lõuna-
Sudaani vahel; rõhutab samuti, et uus konflikt kahe nimetatud riigi vahel võib mõjuda 
tõsiselt hiljuti iseseisvunud Lõuna-Sudaani riigi püsivusele ning ohustada kogu piirkonna 
stabiilsust; toetab Lõuna-Aafrika Vabariigi endise presidendi Thabo Mbeki juhitud 
komisjoni jõupingutusi kõikide lahendamata küsimustega tegelemisel ning kutsub ELi 
eriesindajat Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis üles võtma kõiki võimalikke meetmeid, et tagada 
Mbeki juhitud komisjonile Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel kompromissi vahendamisel 
jätkuvalt keskne roll; kutsub ELi eriesindajat Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis üles tegema 
koostööd ELi delegatsioonide juhtidega Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis, et ELi seotus, 
poliitilised jõupingutused ja abi oleksid jätkuvalt äärmiselt nähtavad;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa välisteenistusele ja liikmesriikidele.


