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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Afrika szarva térségére vonatkozó uniós stratégiáról
(2012/2026(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az „Afrika szarva térségéről: Az EU regionális politikai partnerségi programja a 
békéért, biztonságért és fejlődésért” című 2007. május 10-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Szomáli-félszigeten kialakult helyzetről szóló, 2009. január 15-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló, 2009-es éves jelentésről szóló, 
2010. március 10-i állásfoglalására3,

– tekintettel a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló, 2010-es éves jelentésről szóló, 
2011. május 11-i állásfoglalására4,

– tekintettel a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló, a Tanács által az Európai 
Parlamenthez intézett éves jelentésről szóló 2012. …….-i állásfoglalására5,

– tekintettel az Afrika szarva térségéről szóló, 2011. november 14-i tanácsi 
következtetésekre,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére 
(A7-0000/2012),

A. mivel Szomáliában az al-Shabaab elleni küzdelem és a biztos politikai és gazdasági 
stabilitás hiánya, a Szudán és Dél-Szudán között ismét fellángolt feszültség és 
konfliktusveszély, az ország Abyei és Dárfúr konfliktusok által fenyegetett régiói, az 
Etiópia, Eritrea és Szomália közötti, valamint az Eritrea és Dzsibuti közötti feszültségek, 
továbbá az Úr Ellenállási Hadseregének (LRA) terrorista cselekményei mind 
hozzájárulnak ahhoz, hogy Afrika szarva egyike a világ konfliktusoktól legfenyegetettebb 
és legfeszültebb térségeinek,

B. mivel a folyamatos politikai instabilitás és a szomáliai konfliktus miatt gyakorlatilag a 
gazdasági fejlődés minden reménye szertefoszlott; mivel az, hogy a lakosság és különösen 
a fiatalok számára nincs kilátás a stabil demokráciára és gazdaságra, amit csak tetőz a 
jogállamiság hiánya, elősegíti a bűnözés, többek között a kalózkodás és a kábítószer-
csempészet terjedését és fenntartja az al-Shabaabhoz hasonló terrorista csoportokat; mivel 
egyes szomáliaiak sajnálatos módon továbbra is az egyetlen nyereséges és életképes 

                                               
1  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0180.
2  Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0026.
3  Elfogadott szövegek, P6_TA(2011)0027.
4  HL C 349E., 2010.12.22., 51. o.
5  Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0000.
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bevételi forrásként és a magasabb életszínvonal elérésének eszközeként tekintenek a 
kalózkodásra,

C. mivel a régió stabilitását célzó erőfeszítésekhez Etiópia, Kenya és Uganda által nyújtott 
értékes katonai és politikai támogatás is azt bizonyítja, hogy a nemzetközi közösség aktív 
támogatása mellett az afrikai országok kezében lévő és általuk vezetett fellépés is képes 
életképes megoldást nyújtani a régió biztonságának és stabilitásának problémájára; mivel 
az Afrikai Unió (AU) értékes partnernek minősül a régió békéje és stabilitása tekintetében,

D. mivel a Kormányközi Fejlesztési Hatóság (KFH) központi szerepet játszhat a régió 
politikai és biztonsági struktúrájának kiépítésében, emellett alapvető szerepet tölthet be 
Afrika szarván a konfliktusmegelőzésben, valamint a politikai és gazdasági integrációban, 
ami közös politikai és gazdasági menetrend mellett kötelezheti el a régió országait;

1. üdvözli az Afrika szarvára vonatkozó uniós stratégiát és különösen annak a biztonsági és 
stabilitási kérdések megoldásán alapuló, az e kérdések mögött húzódó okokat is kezelő 
átfogó megközelítését; támogatja a következő öt pilléren nyugvó stratégiát: i. szilárd és 
elszámoltatható politikai struktúrák kiépítése Afrika szarvának valamennyi országában; ii. 
a konfliktusok megoldása érdekében a régió országaival és a nemzetközi szervezetekkel 
folytatott közös munka; iii. annak biztosítása, hogy a régióban fennálló bizonytalanság ne 
veszélyeztesse más államok biztonságát; iv. a gazdasági növekedés előmozdítására és a 
szegénység csökkentésére irányuló erőfeszítések támogatása; és v. a regionális politikai és 
gazdasági együttműködés támogatása;

2. üdvözli, hogy az Afrika szarva térségéről szóló fent említett, 2007. május 10-i parlamenti 
állásfoglalásban foglalt felszólításnak megfelelően kinevezték az Európai Unió Afrika 
szarváért felelős különleges képviselőjét; emlékeztet arra, hogy állásfoglalásában a 
Parlament arra kérte az Unió Afrika szarváért felelős különleges képviselőjét, hogy 
rendszeresen készítsen jelentést a Parlament számára, és felkéri az Unió Afrika szarváért 
felelős különleges képviselőjét, hogy tartsa fenn a tagállamokkal folytatott rendszeres 
párbeszédet és eszmecserét; üdvözli továbbá az Unió Szudánért és Dél-Szudánért felelős 
különleges képviselőjének kinevezését; véleménye szerint a teljes körű konzultáció és az 
összehangolt fellépés érdekében az Unió külső fellépésének pénzügyi eszközeiért felelős 
illetékes programozási szolgálatoknak rendszeresen konzultációt kell folytatniuk a két 
különleges képviselővel, akiknek rendszeres politikai és stratégiai tanácsadást kell 
nyújtaniuk e szolgálatok számára;

3. üdvözli, hogy az EUNAVFOR Atalanta művelete jelentős mértékben hozzájárult 
Szomália partjainak tengerhajózási biztonságához azáltal, hogy védelmet nyújtott az 
Élelmezési Világprogram Szomáliába tartó segélyszállító hajói és más veszélyeztetett 
hajók, továbbá az Afrikai Unió szomáliai missziója számára szállított ellátások számára is;
üdvözli a Tanács 2012. március 23-i határozatát, amely 2014 decemberéig 
meghosszabbította az EUNAVFOR Atalanta műveletét, továbbá a kalózok szárazföldi 
műveleti bázisaival szembeni fellépésre is kiterjesztette annak megbízatását; arra sürgeti a 
tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelő támogatást az EUNAVFOR Atalanta 
művelete számára a megfelelő járőrhajók, valamint a kalózok szárazföldi üldözéséhez 
szükséges eszközök formájában; 

4. üdvözli a Külügyi Tanács 2011. december 12-i határozatát, amely EUCAP Nestor néven 
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regionális tengeri kapacitásépítési kezdeményezést hozott létre annak érdekében, hogy 
Afrika szarvának öt országában és az Indiai-óceán nyugati térségében megerősítse a 
tengeri és igazságügyi kapacitást, valamint a part menti rendőrségi erők és a bírák 
képzését; felszólít az egyéb kezdeményezésekkel, többek között a Stabilitási Eszköz által 
finanszírozott, a kritikus tengeri útvonalakra vonatkozó program keretében működő 
MARSIC uniós projekttel való szoros koordinációra; véleménye szerint az Unió és a 
partnerei kizárólag akkor tudják kivonni a térségből a tengeri járőrhajókat, ha a part menti 
országok megerősítik a part biztonságának garantálására való képességüket;

5. üdvözli az Unió ugandai központú kiképzési missziójának (EUTM) megbízatását 
kiterjesztő, illetve azt más területekre összpontosító 2011 júliusi határozatot; felszólít 
ugyanakkor az EUTM általi kiképzésben részt vevő valamennyi személy szoros 
figyelemmel kísérésére e személyek szomáliai fegyveres erőkhöz való csatlakozása és a 
disszidálás valamennyi esetének azonnali kivizsgálása érdekében; felszólít továbbá a 
kiképzést végző erők kifizetési láncának szoros figyelemmel kísérésére annak érdekében, 
hogy e pénzösszegek eljussanak a célzott kedvezményezettekhez és ösztönözzék a 
motivációt, a hűséget és az elkötelezettséget, ezáltal biztosítva, hogy a vezetésre való 
képesség Szomália jövőbeli biztonsági erőinek kezében maradjon;

6. hangsúlyozza, hogy szoros stratégiai koordinációra van szükség a biztonsággal 
kapcsolatos valamennyi szereplő, különösen az EUNAVFOR Atalanta, az 
EUTM Szomália és az EUCAP Nestor, valamint a NATO (atlanti pajzs művelet), az 
ENSZ és az Afrikai Unió szomáliai missziója között; véleménye szerint az Unió műveleti 
központjának ad hoc jellegű aktiválásáról szóló, 2012. március 23-i tanácsi határozat az 
Afrika szarva térségére vonatkozó uniós stratégia keretében elősegíti majd a nagyobb fokú 
uniós koordinációt;

7. felszólít arra, hogy sürgősen nyújtsanak támogatást az Unióval kiadatási megállapodást 
kötött országok (Kenya, Seychelle-szigetek és Mauritius) igazságügyi és büntetés-
végrehajtási rendszerei számára, valamint támogatásukkal biztosítsák, hogy a szomáliai 
hatóságok a nemzetközi emberi jogi előírásokkal összhangban rendelkezzenek a foglyul 
ejtett kalózok és al-Shabaab lázadók ügyének elbírálásához szükséges igazságügyi 
kapacitással és megfelelő jogi eljárásokkal;

8. véleménye szerint a jó kormányzási rendszer előmozdítása érdekében több forrást kell 
nyújtani a Kormányközi Fejlesztési Hatóság számára, továbbá valamennyi tagállama 
között hatékony politikai párbeszédet és konszenzusteremtő mechanizmusokat kell 
kialakítani; emlékeztet arra, hogy a régió országai közötti, a párbeszédet és a koordinációt 
célzó regionális intézményi keret előmozdítása rendkívüli jelentőséggel bír, különös 
tekintettel Etiópiára, Kenyára és Ugandára, amely országoknak a régió kulcsszereplőiként 
továbbra is össze kell hangolniuk erőfeszítéseiket és tovább kell vinniük a közös 
célkitűzéseket; emlékeztet továbbá arra, hogy a Kormányközi Fejlesztési Hatóság 
megfelelő keretet nyújthatna a vízhez hasonló létfontosságú erőforrások kiaknázásával 
kapcsolatos párbeszéd és koordináció számára;

9. véleménye szerint – különösen Etiópiában – határozottan adott a demokratikus fejlődés 
lehetősége, és az országban emellett komoly múltra visszatekintő hagyománya van a civil 
társadalom elkötelezettségének; ismételt erőfeszítéseket kell tenni a további demokratikus 
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reformokról az etióp hatóságokkal folytatott párbeszéd előmozdítása érdekében;
hangsúlyozza a Dél-Szudán számára folyamatosan biztosítandó támogatás jelentőségét a 
hatékony civil társadalom létrehozása és fenntartása érdekében; határozott véleménye 
szerint a demokrácia és az emberi jogok előmozdítása új eszközének az Afrika szarvára 
vonatkozó ad hoc jellegű költségvetési tételeket is magában kellene foglalnia; 

10. hangsúlyozza, hogy az átmeneti szövetségi kormány megbízatásának lejárta 
kulcsfontosságú próbatétel abban a tekintetben, hogy Szomália képes lesz-e működőképes 
államként funkcionálni; véleménye szerint az új szomáliai kormány támogatása 
szempontjából nagy jelentőséggel bír az inkluzív politikai párbeszéd elősegítése és a 
konszenzusépítő folyamatok előmozdítása Szomáliában; hangsúlyozza, hogy az egész 
ország javát szolgáló életképes és inkluzív gazdasági szerkezet és a jövőbeli puntföldi 
kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos jövedelemmegosztási rendszer alapvető 
jelentőségű Szomália szövetségi államként való hosszú távú fenntarthatósága 
szempontjából;

11. hangsúlyozza Szomáliföld rendkívül pozitív példáját, amely ország több mint húsz éve 
bizonyítja, hogy képes kialakítani és megerősíteni demokratikus, gazdasági és 
közigazgatási struktúráját; aggodalmának ad hangot ugyanakkor amiatt, hogy Szomáliföld 
sebezhetővé válhat, ha az al-Shabaab csapatokat von össze a határ menti hegyvidéki 
területeken; megjegyzi, hogy Szomáliföld idáig sikerrel biztosította saját területén a 
biztonságot és a stabilitást és sikeresen együttműködött más országokkal a kalózkodás és a 
terrorizmus elleni küzdelem terén; hangsúlyozza ezért annak alapvető jelentőségét, hogy 
támogatást nyújtsanak Szomáliföld számára a terrorizmus elleni küzdelem terén, többek 
között a gazdaság diverzifikálásának előmozdítása és a fiatalok munkavállalását célzó 
kapacitásépítés révén; hangsúlyozza, hogy a Szomália számára hosszú távú stabilitást és 
biztonságot nyújtó megoldás megtalálásához fontos lenne felmérni Szomáliföld 
stabilitásának pozitív példáját; megjegyzi, hogy Szomáliföld jelenleg a saját jogú, önálló 
államként való elismerésre törekszik;

12. felszólítja Etiópia kormányát, hogy hivatalosan is ismerje el a Határbizottság által Eritrea 
és Etiópia között kijelölt tényleges demarkációs vonal végleges és kötelező voltát;
felszólítja az eritreai kormányt, hogy a határokon állomásozó csapatok leszerelési 
folyamatának kezelése és a Határbizottság határozatának megfelelően a határvonal 
tényleges kijelölése, továbbá az Etiópiával fenntartott kapcsolatok normalizálása 
érdekében – beleértve a határok ismételt megnyitását is – egyezzen bele az Etiópiával 
folytatandó párbeszédbe; felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy ütemterv elkészítése 
útján támogassa Eritreát politikai és gazdasági szerkezetének helyreállításában, valamint a 
hosszú távú fenntarthatóságra és a hatékony működésre való képesség megteremtésében;
hangsúlyozza, hogy a nem humanitárius célkitűzéseket szolgáló valamennyi támogatást 
szigorúan ahhoz a feltételhez kell rendelni, hogy az eritreai hatóságok kötelezettséget 
vállaljanak a demokratikus átmenet elősegítése és az emberi jogok országbeli helyzetének 
javítása mellett;

13. hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van a kőolajbevételek Szudán és Dél-Szudán 
közötti megosztását rendező megállapodásra; támogatja a Thabo Mbeki volt dél-afrikai 
elnök által vezetett munkacsoport arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megoldást találjon a 
rendezetlen kérdésekre és felszólítja az Unió Szudánért és Dél-Szudánért felelős 
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különleges képviselőjét, hogy minden tőle telhetőt tegyen meg annak érdekében, hogy a 
Mbeki vezette munkacsoport megőrizze központi szerepét a Szudán és Dél-Szudán közötti 
megoldás előmozdítása terén; felszólítja az Unió Szudánért és Dél-Szudánért felelős 
különleges képviselőjét, hogy hangolja össze tevékenységét a szudáni és dél-szudáni 
küldöttségvezetőkkel annak érdekében, hogy az Unió elkötelezettsége, politikai 
erőfeszítése és támogatása továbbra is igen közismert maradjon;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, az 
Európai Külügyi Szolgálatnak és a tagállamoknak.


