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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ulkoasiainvaliokunta

2012/2026(INI)

21.6.2012

MIETINTÖLUONNOS
Afrikan sarvea koskevasta EU:n strategiasta
(2012/2026(INI))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Charles Tannock



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

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3



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

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Afrikan sarvea koskevasta EU:n strategiasta
(2012/2026(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 10. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman Afrikan sarvesta: EU:n 
aluepoliittinen kumppanuus rauhan, turvallisuuden ja kehityksen edistämiseksi1,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman Afrikan sarven 
tilanteesta2,

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan vuoden 2009 vuosiraportista3,

– ottaa huomioon 11. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan vuoden 2010 vuosittaisesta selvityksestä4,

– ottaa huomioon … 2012 antamansa päätöslauselman neuvoston vuosikertomuksesta 
Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta5,

– ottaa huomioon Afrikan sarvesta 14. marraskuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan 
lausunnon (A7-0000/2012),

A. katsoo, että taistelu Al-Shabaabia vastaan ja Somalian poliittisen ja taloudellisen vakauden 
puute, uudistuneet jännitteet ja konfliktin riski Sudanin ja Etelä-Sudanin välillä, Abiyein 
ja Darfurin konflikteille alttiit alueet, Etiopian ja Eritrean ja Somalian väliset jännitteet, 
Eritrean ja Djiboutin väliset jännitteet ja Herran vastarinta-armeijan (LRA) terroristitoimet 
tekevät kaikki yhdessä Afrikan sarvesta maailman yhden konflikteille alttiimmista ja 
jännittyneimmistä alueista;

B. katsoo, että jatkuva poliittinen epävakaus ja konfliktit Somaliassa ovat käytännöllisesti 
katsoen tuhonneet kaikki taloudellisen kehityksen mahdollisuudet; katsoo, että väestön, 
erityisesti nuorten, vakaiden demokraattisten ja taloudellisten mahdollisuuksien puute 
yhdistettynä oikeusvaltion puuttumiseen tarjoaa hedelmällisen maaperän rikollisiin 
toimiin rohkaisulle, mukaan luettuina merirosvous ja huumeiden salakuljetus, ja ylläpitää 
Al-Shabaabin kaltaisia terroristiryhmiä; ottaa huomioon, että valitettavasti jotkut 
somalialaiset katsovat merirosvouden olevan edelleen ainoa kannattava ja elinkelpoinen 
tulonlähde ja keino elintason nostamiseen;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0180.
2 Hyväksytyt tekstit, (P6_TA(2009)0026).
3 Hyväksytyt tekstit, (P6_TA(2011)0027).
4 EUVL C 349 E, 22.12.2010, s. 51.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0000.
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C. ottaa huomioon, että Etiopia, Kenia ja Uganda ovat antaneet arvokasta sotilaallista ja 
poliittista tukea ponnistuksille alueen vakauden saavuttamiseksi ja ovat siten todistaneet, 
että elinkelpoinen ratkaisu alueen turvallisuuteen ja vakauteen voi olla Afrikka-omisteinen 
ja Afrikka-johtoinen kansainvälisen yhteisön aktiivisella tuella; katsoo, että Afrikan 
unioni (AU) on arvokas rauhan ja vakauden kumppani alueella;

D. katsoo, että Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestöllä (IGAD) voisi olla keskeinen 
asema alueen poliittisessa ja turvallisuuteen liittyvässä rakenteessa ja ratkaiseva asema 
konfliktien ehkäisemisessä ja poliittisessa ja taloudellisessa yhdentymisessä Afrikan 
sarvessa ja että se voisi sitouttaa ja kiinnittää alueen maat yhteiseen poliittiseen ja 
taloudelliseen ohjelmaan;

1. suhtautuu myönteisesti Afrikan sarvea koskevaan EU:n strategiaan ja erityisesti sen 
kattavaan lähestymistapaan, joka perustuu turvallisuutta ja vakautta koskeviin 
huolenaiheisiin puuttumiseen ja jossa samalla käsitellään niiden taustalla olevia syitä; 
tukee viisiosaista strategiaa, joka perustuu i) vakaiden ja vastuullisten poliittisten 
rakenteiden rakentamiseen kaikkiin Afrikan sarven maihin; ii) työskentelyyn alueen 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa konfliktien ratkaisemiseksi; iii) sen 
varmistamiseen, että alueen nykyinen turvattomuus ei uhkaa muiden valtioiden 
turvallisuutta; iv) talouskasvua edistävien ja köyhyyttä vähentävien toimenpiteiden 
tukemiseen; ja v) alueellisen poliittisen ja taloudellisen yhteistyön tukemiseen;

2. suhtautuu myönteisesti Euroopan unionin Afrikan sarven erityisedustajan nimittämiseen, 
jonka parlamentti kehotti tekemään edellä mainitussa 10. toukokuuta 2007 Afrikan 
sarvesta antamassaan päätöslauselmassa; muistuttaa, että parlamentti pyysi 
päätöslauselmassaan Afrikan sarven erityisedustajaa toimittamaan parlamentille 
säännöllisiä selvityksiä, ja kehottaa Afrikan sarven erityisedustajaa ylläpitämään 
säännöllistä vuoropuhelua ja keskustelua parlamentin jäsenten kanssa; suhtautuu 
myönteisesti myös Euroopan unionin Sudanin ja Etelä-Sudanin erityisedustajien 
nimittämiseen; katsoo, että toiminnan täysimääräisen yhteistyön ja yhteensovittamisen 
takaamiseksi EU:n ulkoisten toimien rahoitusvälineistä vastaavien toimivaltaisten 
ohjelmasuunnitteluyksiköiden pitäisi kuulla kahta erityisedustajaa säännöllisesti ja antaa 
heille säännöllistä poliittista ja strategista neuvontaa;

3. suhtautuu myönteisesti EUNAVFOR Atalanta -operaation merkittävään panokseen 
merenkulun turvallisuuteen Somalian rannikolla, kun se suojelee Maailman 
ruokaohjelman vuokraamia aluksia, jotka toimittavat apua Somaliaan, ja muita 
haavoittuvia aluksia sekä toimituksia AMISOMille; suhtautuu myönteisesti neuvoston 
23. maaliskuuta 2012 tekemään päätöksen EUNAVFOR Atalanta -operaation jatkamisesta 
joulukuuhun 2014 asti ja sen toimeksiannon laajentamisesta siten, että kohteeksi otetaan 
myös merirosvojen mantereella sijaitsevat tukikohdat; vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, 
että EUNAVFOR Atalanta -operaatiota tuetaan asianmukaisilla valvonta- ja 
partioaluksilla sekä merirosvojen kiinniottamiseen maalla tähtäävillä keinoilla; 

4. suhtautuu myönteisesti ulkoasiainneuvoston 12. joulukuuta 2011 tekemään päätökseen 
laatia alueellinen merenkulun valmiuksien kehittämistä koskeva aloite, joka on nimeltään 
EUCAP Nestor, merenkulun ja oikeuslaitoksen valmiuksien ja rannikkopoliisivoimien ja 
tuomareiden koulutuksen vahvistamiseksi Afrikan sarven ja läntisen Intian valtameren 
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viidessä maassa; vaatii tiivistä yhteensovittamista muiden aloitteiden, myös EU:n 
MARSIC-hankkeen, kanssa vakausvälineestä tuettavan kriittisiä merireittejä koskevan 
ohjelman puitteissa; katsoo, että vain rantavaltioiden rannikkoturvallisuuden valmiuksia 
edistämällä EU ja sen kumppanit voivat vetää merivalvonta-aluksensa alueelta;

5. suhtautuu myönteisesti heinäkuussa 2011 tehtyyn päätökseen laajentaa Ugandassa 
sijaitsevan EU:n Somalian koulutusoperaation toimeksiantoa ja muuttaa sen kohdetta; 
kehottaa kuitenkin seuraamaan tiiviisti kaikkia koulutusoperaatiossa koulutettuja 
tulokkaita sen varmistamiseksi, että he liittyvät Somalian puolustusvoimiin ja että kaikki 
muualle siirtymiset tutkitaan välittömästi; kehottaa myös seuraamaan tiiviisti 
koulutusjoukkojen maksuketjuja sen varmistamiseksi, että maksut saavuttavat aiotut 
vastaanottajat ja että niillä luodaan motivaatiota, uskollisuutta ja sitoumusta ja 
varmistetaan siten, että kyky vastuun ottamiseen säilyy Somalian tulevilla 
turvallisuusjoukoilla;

6. korostaa, että tiivistä strategista yhteensovittamista tarvitaan kaikkien turvallisuuteen 
liittyvien toimijoiden välillä, erityisesti EU-NAVFOR Atalanta -operaation, EU:n 
Somalian koulutusoperaation ja EUCAP Nestor -hankkeen sekä Naton (operaatio Atlantic 
Shield), YK:n ja AMISOMin välillä; katsoo, että neuvoston 23. maaliskuuta 2012 
tekemän päätöksen ottaa tarvittaessa käyttöön EU:n operaatiokeskus pitäisi edistää 
laajempaa EU:n yhteensovittamista Afrikan sarvea koskevan strategian puitteissa;

7. vaatii välittömästi apua oikeus- ja rangaistusjärjestelmille maissa, jotka ovat tehneet 
siirtosopimukset EU:n kanssa (Kenia, Seychellit ja Mauritius), sekä tukea Somalian 
viranomaisille sen varmistamiseksi, että niillä on kansainvälisten ihmisoikeusstandardien 
mukaiset oikeudelliset valmiudet ja oikeudellisesti pätevät menettelyt pidätettyjen 
merirosvojen ja Al-Shabaabin joukkoihin kuuluvien käsittelemiseksi;

8. katsoo, että IGADiin voitaisiin investoida enemmän resursseja hyvää hallintoa koskevan 
järjestelmän sekä tehokkaan poliittisen vuoropuhelun ja yhteisymmärrystä lisäävien 
mekanismien edistämiseksi kaikissa sen jäsenvaltioissa; muistuttaa, että on ratkaisevan 
tärkeää edistää vuoropuhelua ja yhteensovittamista koskevaa alueellista institutionaalista 
kehystä kaikkien alueen maiden välillä ja että siinä on erityisesti viitattava Etiopiaan, 
Keniaan ja Ugandaan, joiden on alueen keskeisinä toimijoina jatkettava toimien 
yhteensovittamista ja pyrittävä yhteisiin tavoitteisiin; muistuttaa edelleen, että IGAD voisi 
tarjota asianmukaiset puitteet vuoropuhelulle ja yhteensovittamiselle, joka liittyy veden 
kaltaisten elintärkeiden luonnonvarojen hyödyntämiseen;

9. katsoo, että erityisesti Etiopialla on vahvat demokraattiset mahdollisuudet ja pitkäaikainen 
perinne kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta ja että olisi ryhdyttävä uusiin 
toimenpiteisiin demokraattisten uudistusten edistämistä koskevan vuoropuhelun 
edistämiseksi Etiopian viranomaisten kanssa; korostaa jatkuvan tuen merkitystä Etelä-
Sudanille tehokkaan kansalaisyhteiskunnan luomiseksi ja ylläpitämiseksi; on vakaasti sitä 
mieltä, että demokratian ja ihmisoikeuksien edistämistä koskevan uuden välineen pitäisi 
sisältää tilapäiset rahoituskohdat Afrikan sarvelle; 

10. korostaa, että väliaikaisen liittohallituksen toimeksiannon loppuminen on Somalialle 
ratkaiseva koe valtion toimivuudesta; katsoo, että on tärkeää helpottaa kattavaa poliittista 
vuoropuhelua Somaliassa ja edistää yhteisymmärrystä lisääviä prosesseja Somalian uuden 
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hallituksen tukemiseksi; korostaa, että elinkelpoiset ja kattavat taloudelliset rakenteet ja 
Puntmaan tulevaa öljyn ja kaasun hyödyntämistä koskeva tulonjakamisjärjestelmä koko 
maan hyödyksi ovat ratkaisevia Somalian pitkäaikaiselle kestävyydelle liittovaltiona;

11. korostaa Somalimaan erittäin myönteistä esimerkkiä, sillä se on osoittanut valmiutensa 
kehittää ja vahvistaa demokraattisia, taloudellisia ja hallinnollisia rakenteitaan yli 
20 vuoden ajan; panee merkille, että Somalimaa on ollut tähän mennessä erittäin 
menestyksekäs turvallisuuden ja vakauden lujittamisessa alueellaan ja yhteistyössä 
merirosvouden ja terrorismin torjumiseksi; ilmaisee kuitenkin huolensa siitä, että jos Al-
Shabaab ryhmittyy uudelleen sen vuoristoisille raja-alueille, Somalimaasta voi tulla 
haavoittuva; korostaa siksi, että on olennaisen tärkeää tukea Somalimaata terrorismin 
torjunnassa, mukaan luettuna talouden monipuolisuuden edistäminen ja nuorison 
työllisyyttä koskevien valmiuksien kehittäminen; korostaa, että pyrittäessä Somalian 
pitkäaikaista vakautta ja turvallisuutta koskevaan ratkaisuun on tärkeää arvioida 
Somalimaan vakauden myönteistä esimerkkiä; panee merkille, että Somalimaa pyrkii tällä 
hetkellä saamaan uudelleen tunnustuksen erillisenä ja itsenäisenä valtiona;

12. kehottaa Etiopian hallitusta hyväksymään muodollisesti rajakomitean laatiman Eritrean ja 
Etiopian välisen virtuaalisen rajalinjan lopullisena ja sitovana; kehottaa Eritrean hallitusta 
suostumaan sitoutumaan Etiopian kanssa vuoropuheluun, jossa puututtaisiin joukkojen 
vetämistä rajalta ja rajan fyysistä merkintää koskevaan prosessiin rajakomitean päätöksen 
mukaisesti sekä suhteiden normalisointiin Etiopian kanssa, myös rajan avaamisiin 
kaupalle; kehottaa kansainvälistä yhteisöä laatimaan etenemissuunnitelman, jonka avulla 
autetaan Eritreaa palauttamaan poliittiset ja taloudelliset rakenteensa ja luomaan 
valmiuksia pitkäaikaiselle kestävyydelle ja tehokkaalle toiminnalle; korostaa, että kaiken 
avun, jolla ei pyritä humanitaarisiin tavoitteisiin, on ehdottomasti edellytettävä Eritrean 
viranomaisten sitoutumista demokraattisen siirtymän helpottamiseen ja maan 
ihmisoikeustilanteeseen parantamiseen;

13. korostaa, että on kiireellisesti tehtävä sopimus öljytulojen jakamisesta Sudanin ja Etelä-
Sudanin välillä ja että uudella selkkauksella kahden maan välillä voisi olla suoria 
seurauksia Etelä-Sudanin kestävyyteen juuri itsenäistyneenä valtiona, ja se voisi 
vahingoittaa alueen vakautta; tukee Etelä-Afrikan entisen presidentin Thabo Mbekin 
johtaman paneelin ponnistuksia kaikkien jäljellä olevien kysymysten ratkaisemiseksi ja 
kehottaa Sudanin ja Etelä-Sudanin EU:n erityisedustajaa tekemän kaiken mahdollisen sen 
varmistamiseksi, että Mbekin paneelilla on edelleen keskeinen asema Sudanin ja Etelä-
Sudanin välisen ratkaisun edistämisessä; kehottaa Sudanin ja Etelä-Sudanin EU:n 
erityisedustajaa harjoittamaan yhteensovittamista edustustojen päälliköiden kanssa 
Sudanissa ja Etelä-Sudanissa sen varmistamiseksi, että EU:n sitoumuksen, poliittisten 
toimenpiteiden ja avun näkyvyys pysyy korkealla tasolla;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
EUH:lle sekä jäsenvaltioille.


