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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES strategijos dėl Afrikos Kyšulio
(2012/2026(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 10 d. rezoliuciją dėl Afrikos Kyšulio: ES
regioninės politikos partnerystė vardan taikos, saugumo ir vystymosi1,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl padėties Afrikos Kyšulyje2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl 2009 m. metinio pranešimo dėl 
bendrosios užsienio ir saugumo politikos3,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 11 d. rezoliuciją dėl 2010 m. metinio pranešimo 
dėl bendrosios užsienio ir saugumo politikos4,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. .... rezoliuciją dėl Tarybos metinio pranešimo Europos 
Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos5,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 14 d. Tarybos išvadas dėl Afrikos Kyšulio,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto nuomonę 
(A7-0000/2012),

A. kadangi kova su kovotojų grupuote „Al Shabaab“ ir aiškaus politinio ir ekonominio 
stabilumo trūkumas Somalyje, atsinaujinusi įtampa ir konflikto tarp Sudano ir Pietų 
Sudano grėsmė, daug konfliktų patiriantys Abjėjaus ir Darfūro regionai, tarp Etiopijos, 
Eritrėjos ir Somalio tvyranti įtampa, tarp Eritrėjos ir Džibučio tvyranti įtampa, taip pat 
Viešpaties pasipriešinimo armijos (LRA) teroristinė veikla – visa tai skatina Afrikos 
Kyšulį tapti vienu iš daugiausia konfliktų ir įtampos patiriančių regionų pasaulyje;

B. kadangi dėl dabartinio politinio nestabilumo ir vykstančių konfliktų Somalyje žlugo 
beveik visos ekonominės plėtros perspektyvos; kadangi stabilių demokratinių ir 
ekonominių perspektyvų trūkumas gyventojams, visų pirma jaunimui, ir teisinės valstybės 
nebuvimas – puikus pagrindas, skatinantis imtis nusikalstamos veikos, įskaitant 
piratavimą ir narkotikų kontrabandą, ir tai palaiko tokias teroristines grupuotes kaip 
„Al Shabaab“; kadangi kai kurie Somalio gyventojai, deja, piratavimą ir toliau laiko 
vieninteliu pelningu ir perspektyviu pajamų šaltiniu ir priemone aukštesniam gyvenimo 
lygiui pasiekti;

                                               
1  Priimti tekstai, P6_TA(2007)0180.
2  Priimti tekstai, (P6_TA(2009)0026).
3  Priimti tekstai, (P6_TA(2011)0027).
4  OL C 349E, 2010 12 22, p. 51.
5  Priimti tekstai, P7_TA(2012)0000.
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C. kadangi Etiopija, Kenija ir Uganda suteikė vertingą karinę ir politinę paramą imantis 
veiksmų siekiant stabilumo regione ir taip įrodė, kad perspektyvų sprendimą saugumo ir 
stabilumo klausimais regione gali priimti ir įgyvendinti pati Afrika, tarptautinei 
bendruomenei aktyviai teikiant paramą; kadangi Afrikos Sąjunga (AS) – naudingas 
partneris, padedantis užtikrinti taiką ir stabilumą regione;

D. kadangi Tarpvyriausybinė vystymo institucija (IGAD) galėtų atlikti pagrindinį vaidmenį 
regiono politinėje ir saugumo struktūroje ir labai svarbų vaidmenį vykdant konfliktų 
prevenciją ir užtikrinant politinę bei ekonominę integraciją Afrikos Kyšulyje, kuris galėtų 
įsipareigoti ir regiono šalims padėti rengti bendrą politinę ir ekonominę darbotvarkę;

1. palankiai vertina ES strategiją dėl Afrikos Kyšulio, visų pirma jos visa apimantį požiūrį, 
pagrįstą saugumo ir stabilumo problemų sprendimu kartu šalinant pagrindines šių 
problemų priežastis; pritaria strategijai, pagrįstai penkiomis kryptimis: i) tvarių ir 
atskaitingų politinių institucijų kūrimu visose Afrikos Kyšulio šalyse; ii) 
bendradarbiavimu su regiono šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis siekiant spręsti 
konfliktus; iii) užtikrinimu, kad dabartinis nesaugumas regione nekeltų grėsmės kitų 
valstybių saugumui; iv) veiksmų, kuriais siekiama skatinti ekonomikos augimą ir mažinti 
skurdą, rėmimu; ir v) regionų politinio ir ekonominio bendradarbiavimo rėmimu;

2. palankiai vertina tai, kad paskirtas Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis (toliau – ES 
specialusis įgaliotinis) Afrikos Kyšulyje, kaip Parlamentas ragino minėtoje 2007 m. 
gegužės 10 d. rezoliucijoje dėl Afrikos Kyšulio; primena, kad savo rezoliucijoje 
Parlamentas prašė ES specialiojo įgaliotinio Afrikos Kyšulyje reguliariai teikti ataskaitas 
Parlamentui, ir ragina ES specialųjį įgaliotinį Afrikos Kyšulyje reguliariai vesti dialogą ir 
keistis nuomonėmis su valstybėmis narėmis; be to, palankiai vertina tai, kad paskirtas ES 
specialusis įgaliotinis Sudane ir Pietų Sudane; mano, kad siekiant užtikrinti visapusiškas 
konsultacijas ir veiksmų koordinavimą, abu minėtus specialiuosius įgaliotinius turėtų 
reguliariai konsultuoti už ES išorės veiksmų finansines priemones atsakingos 
kompetentingos planavimo tarnybos ir jos turėtų reguliariai teikti jiems politinio ir 
strateginio pobūdžio konsultacijas;

3. palankiai vertina svarbų EUNAVFOR operacijos ATALANTA indėlį į laivybos saugumą 
jūroje prie Somalio krantų apsaugant pagal Pasaulio maisto programą pagalbą Somaliui 
gabenančius laivus ir kitus pažeidžiamus laivus, taip pat misijai AMISON tiekiamus 
išteklius; palankiai vertina 2012 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimą EUNAVFOR operaciją 
ATALANTA pratęsti iki 2014 m. gruodžio mėn. ir išplėsti jos įgaliojimus, siekiant dėmesį 
skirti ir pakrantėje esančioms piratų veiklos vykdymo vietoms; primygtinai ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad EUNAVFOR operacija ATALANTA būtų tinkamai 
remiama numatant pakankamą priežiūrą ir patruliuojančius laivus, taip pat taikant 
sausumoje esančių piratų persekiojimo priemones; 

4. palankiai vertina Užsienio reikalų tarybos 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimą pradėti 
regioninių jūrinių gebėjimų stiprinimo iniciatyvą „EUCAP Nestor“, kurios tikslas –
stiprinti penkių Afrikos Kyšulio ir Indijos vandenyno vakaruose esančių šalių jūrinius ir 
teisminius pajėgumus ir rengti pakrantės policijos pajėgų ir teisėjų mokymus; ragina šią 
iniciatyvą glaudžiai suderinti su kitomis iniciatyvomis, įskaitant ES projektą MARSIC, 
kurios vykdomos pagal svarbiausių jūrinių kelių programą, finansuojamą pagal stabilumo 
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priemonę; mano, kad tik sustiprinus pakrantės šalių pakrantės saugumo pajėgumus ES ir 
jos partnerės galės iš šios teritorijos atitraukti savo patruliuojančius karinio jūrų laivyno 
laivus;

5. palankiai vertina 2011 m. liepos mėn. sprendimą išplėsti ir pakeisti Ugandoje vykdomos 
ES mokymo misijos įgaliojimus; vis dėlto ragina atidžiai stebėti visus pagal ES mokymo 
misiją parengtus naujus darbuotojus, siekiant užtikrinti, kad jie būtų įtraukti į Somalio 
ginkluotąsias pajėgas ir kad kiekvienas dezertyravimo atvejis būtų nedelsiant ištirtas; be 
to, ragina atidžiai stebėti mokymo pajėgoms skirtų mokėjimų grandinę, siekiant užtikrinti, 
kad mokėjimai pasiektų numatytuosius paramos gavėjus ir skatintų motyvaciją, lojalumą 
ir įsipareigojimą, taip užtikrinant, kad ateityje Somalio saugumo pajėgos ir toliau gebėtų 
prisiimti atsakomybę;

6. pabrėžia, kad būtina užtikrinti glaudų strateginį visų su saugumu susijusių subjektų, visų 
pirma EUNAVFOR operacijos ATALANTA, Mokymo misijos Somalyje ir projekto 
„EUCAP Nestor“, taip pat NATO (operacijos „Vandenyno skydas“), JT ir misijos 
AMISOM, koordinavimą; mano, kad 2012 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimu ad hoc
pagrindu įsteigti ES operacijų centrą turėtų būti sudarytos palankios sąlygos ES geriau 
koordinuoti strategiją dėl Afrikos Kyšulio;

7. ragina kuo skubiau teikti pagalbą šalių, kurios su ES sudarė perkėlimo susitarimus 
(Kenijos, Seišelių, Mauricijaus), teisingumo ir pataisos sistemoms, taip pat paramą 
Somalio valdžios institucijoms, siekiant užtikrinti, kad jos turėtų teisminių pajėgumų ir 
jose pagal tarptautinius žmogaus teisių standartus būtų vykdomi tinkami teisiniai procesai, 
siekiant tvarkytis su pagautais piratais ir grupuotės „Al Shabaab“ kovotojais;

8. mano, kad daugiau išteklių būtų galima investuoti į IGAD, siekiant visose jos valstybėse 
narėse remti gero valdymo sistemą, veiksmingą politinį dialogą ir bendro sutarimo 
paieškos priemones; primena, kad šio regiono šalyse bus itin svarbu skatinti regionų 
institucinę dialogo ir bendradarbiavimo sistemą, išskirtinį dėmesį skiriant Etiopijai, 
Kenijai ir Ugandai, kurios, būdamos pagrindinės regiono veikėjos, turi ir toliau 
koordinuoti pastangas ir siekti bendrų tikslų; be to, primena, kad IGAD galėtų sukurti 
tinkamą dialogo ir koordinavimo sistemą, susijusią su tokių gyvybiškai būtinų gamtos 
išteklių kaip vanduo naudojimu;

9. mano, kad visų pirma Etiopija turi dideles galimybes kurti demokratiją ir joje gyvuoja 
ilgametė pilietinės visuomenės dalyvavimo tradicija; be to, mano, kad reikėtų atnaujinti 
pastangas siekiant skatinti dialogą su Etiopijos valdžios institucijomis tolesnių 
demokratinių reformų klausimu; pabrėžia, kad svarbu Pietų Sudanui nuolat teikti pagalbą, 
kad būtų kuriama ir remiama veiksminga pilietinė visuomenė; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
naujoji demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė turėtų apimti Afrikos Kyšuliui 
skirtas ad hoc finansavimo eilutes; 

10. pabrėžia, kad pereinamojo laikotarpio federalinei vyriausybei suteiktų įgaliojimų termino 
pabaiga – pagrindinis Somalio, kaip veikiančios valstybės, galimybių išbandymas; mano, 
kad, norint remti naująją Somalio vyriausybę, bus svarbu sudaryti palankias sąlygas 
įtraukiam politiniam dialogui Somalyje ir remti bendro sutarimo paieškos procesus; 
pabrėžia, kad perspektyvi ir įtrauki ekonomikos struktūra ir pajamų, gaunamų iš būsimo 
naftos ir dujų naudojimo Puntlande, padalijimo sistema (jos naudingos visai šaliai) bus 
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labai svarbios užtikrinant ilgalaikį tvarų Somalio, kaip federacinės valstybės, vystymąsi;

11. atkreipia dėmesį į labai teigiamai vertintiną Somalilando, kuris per daugiau nei dvidešimt 
metų parodė savo gebėjimą kurti ir įtvirtinti demokratines, ekonomines ir administracines 
struktūras, pavyzdį; pažymi, kad Somalilandas iki šiol labai sėkmingai savo teritorijoje 
įtvirtino saugumą ir stabilumą ir bendradarbiavo kovojant su piratavimu ir terorizmu; 
tačiau išreiškia susirūpinimą, kad grupuotei „Al Shabaab“ persigrupavus jo kalnuotuose 
pasienio regionuose Somalilandas gali tapti pažeidžiamas; todėl pabrėžia, kad labai svarbu 
remti Somalilandą kovojant su terorizmu, taip pat skatinti įvairinti ekonomiką ir stiprinti 
pajėgumus jaunimui įdarbinti; pabrėžia, kad, siekiant rasti sprendimą, kaip užtikrinti 
ilgalaikį stabilumą ir saugumą Somalyje, svarbu įvertinti teigiamą Somalilando stabilumo 
pavyzdį; pažymi, kad šiuo metu Somalilandas siekia vėl būti pripažintas atskira valstybe;

12. ragina Etiopijos vyriausybę oficialiai patvirtinti Sienų komisijos pasiūlytas galimas sienas 
tarp Eritrėjos ir Etiopijos kaip galutines ir privalomas; ragina Eritrėjos vyriausybę sutikti 
užmegzti dialogą su Etiopija, kurį palaikant būtų svarstomas karinių pajėgų atitraukimo 
nuo sienos ir faktinio sienos žymėjimo vadovaujantis Sienų komisijos sprendimu 
procesas, taip pat santykių su Etiopija normalizavimo klausimai, įskaitant naują sienos 
atvėrimą; ragina tarptautinę bendruomenę parengti veiksmų planą, kuris Eritrėjai padėtų 
atkurti savo politines ir ekonomines struktūras ir kurti pajėgumus ilgalaikiam tvarumui ir 
veiksmingam veikimui užtikrinti; pabrėžia, kad visai pagalbai, kuria nesiekiama 
humanitarinių tikslų, turėtų būti taikoma griežta sąlyga, pagal kurią Eritrėjos valdžios 
institucijos įsipareigotų sudaryti palankias sąlygas pereiti prie demokratijos ir gerinti 
žmogaus teisių padėtį šalyje;

13. pabrėžia, kad Sudanas ir Pietų Sudanas nedelsdami turi sudaryti susitarimą dėl pajamų iš 
naftos pasidalijimo, taip pat pabrėžia, kad tarp šių dviejų šalių atsinaujinę konfliktai galėtų 
turėti skaudžių padarinių tvariam Pietų Sudano, kaip naujos nepriklausomos valstybės, 
vystymuisi ir kelti grėsmę regiono stabilumui; remia buvusio Pietų Afrikos prezidento 
Thabo Mbeki vadovaujamos grupės pastangas, kuriomis siekiama išspręsti visus likusius 
klausimus, ir ragina ES specialųjį įgaliotinį Sudane ir Pietų Sudane kuo labiau stengtis 
užtikrinti, kad T. Mbeki vadovaujama grupė ir toliau atliktų pagrindinį vaidmenį skatinant 
Sudaną ir Pietų Sudaną rasti sprendimą; ragina ES specialųjį įgaliotinį Sudane ir Pietų 
Sudane derinti veiksmus su delegacijų Sudane ir Pietų Sudane vadovais, siekiant 
užtikrinti, kad ES dalyvavimas, politinės pastangos ir pagalba būtų žinomi labai plačiu 
mastu;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, EIVT ir valstybėms 
narėms.


