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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES stratēģiju attiecībā uz Āfrikas ragu
(2012/2026(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā savu 2007. gada 10. maija rezolūciju par Āfrikas ragu —  ES reģionālo 
politisko partnerību mieram, drošībai un attīstībai1,

– ņemot vērā savu 2009. gada 15. janvāra rezolūciju par situāciju Āfrikas ragā2,

– ņemot vērā savu 2010. gada 10. marta rezolūciju par 2009. gada ziņojumu par kopējo 
ārpolitiku un drošības politiku3,

– ņemot vērā savu 2011. gada 11. maija rezolūciju par 2010. gada ziņojumu par kopējo 
ārpolitiku un drošības politiku4,

– ņemot vērā savu 2012. gada rezolūciju, par Padomes ikgadējo ziņojumu Eiropas 
Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku5,

– ņemot vērā 2011. gada 14. novembrī pieņemtos Padomes secinājumus par Āfrikas ragu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

A. tā kā cīņa pret Al-Shabaab un politiskas un ekonomiskas stabilitātes trūkums Somālijā, 
atjaunotā spriedze un konflikta risks starp Sudānu un Dienvidsudānu, konfliktbīstamie 
Abjejas un Dārfūras reģioni, spriedze starp Etiopiju un Eritreju, un Somāliju, spriedze 
starp Eritreju un Džibutiju, kā arī Tā Kunga pretošanās armijas (LRA) terora akti veicina 
to, ka Āfrikas rags ir viens no konfliktu un spriedzes pilnākajiem reģioniem pasaulē;

B. tā kā ilgstošā politiskā nestabilitāte un konflikti Somālijā ir pilnīgi iznīcinājuši jebkādas 
izredzes uz ekonomikas attīstību; tā kā stabilas demokrātijas un ekonomikas perspektīvu, 
un tiesiskuma trūkums iedzīvotājiem, jo īpaši jauniešiem, rada labvēlīgu vidi kriminālām 
aktivitātēm, tostarp pirātismam un narkotiku kontrabandai, un uztur tādus teroristu 
grupējumus kā Al-Shabaab;  tā kā diemžēl daži somālieši pirātismu uzskata par vienīgo 
ienesīgo un iespējamo ienākumu avotu un līdzekli augstāka dzīves līmeņa sasniegšanai;

C. tā kā Etiopija, Kenija un Uganda ir sniegušas vērtīgu militāro un politisko atbalstu 
stabilitātes sasniegšanai šajā reģionā, tādējādi pierādot, ka dzīvotspējīgu risinājumu miera 
un stabilitātes nodrošināšanai reģionā ar starptautiskās sabiedrības atbalstu spēj veidot un 
vadīt paši Āfrikas politiskie spēki; tā kā Āfrikas Savienība (ĀS) ir vērtīgs sabiedrotais cīņā 

                                               
1  Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0180.
2  Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0026.
3  Pieņemtie teksti, P6_TA(2011)0027.
4  OV C 349 E, 22.12.2010., 51. lpp.
5  Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0000.
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par mieru un stabilitāti šajā reģionā;

D. tā kā Starpvaldību attīstības iestādei (IGAD) varētu būt liela nozīme reģiona politiskajā un 
drošības struktūrā, kā arī tā varētu būtiski ietekmēt konfliktu novēršanu un politisko un 
ekonomikas integrāciju Āfrikas ragā, tādējādi iesaistot šā reģiona valstis kopīgā politikas 
un ekonomikas programmā,

1. atzinīgi vērtē ES stratēģiju attiecībā uz Āfrikas ragu un jo īpaši tās visaptverošo pieeju, 
kas pamatojas uz drošības un stabilitātes problēmu risināšanu, cenšoties novērst to 
cēloņus; atbalsta piecu virzienu stratēģiju, kas pamatojas uz: i) stabilu un atbildīgu 
politisko struktūru veidošanu visās Āfrikas raga valstīs; ii) sadarbību ar visām šā reģiona 
valstīm un starptautiskajām organizācijām, lai novērstu konfliktus; iii) nodrošinājumu, lai 
pašreizējā reģiona nedrošā situācija neapdraudētu pārējo valstu drošību; iv) atbalstu 
centieniem veicināt ekonomikas izaugsmi un mazināt nabadzību; un v) atbalstu reģiona 
politiskajai un ekonomiskajai sadarbībai;

2. atzinīgi vērtē Eiropas Savienības īpašā pārstāvja (ESĪP) Āfrikas ragā iecelšanu atbilstoši 
Parlamenta aicinājumam iepriekš minētajā 2007. gada 10. maija rezolūcijā par Āfrikas 
ragu;  atgādina, ka savā rezolūcijā Parlaments pieprasīja, lai ESĪP Āfrikas ragā iesniedz 
Parlamentam regulārus ziņojumus, un aicina ESĪP Āfrikas ragā uzturēt ar Parlamenta 
deputātiem regulāru dialogu un apmainīties viedokļiem; atzinīgi vērtē arī ESĪP Sudānā un 
Dienvidsudānā iecelšanu; uzskata, ka apspriešanās un pilnīgas rīcības koordinācijas 
nodrošināšanai ar abiem īpašajiem pārstāvjiem kompetentajiem ES ārējās darbības finanšu 
instrumentu plānošanas dienestiem ir regulāri jākonsultējas un regulāri jāsniedz tiem 
politiski un stratēģiski padomi; 

3. atzinīgi vērtē Eiropas Savienības jūras spēku (EUNAVFOR) operācijas ATALANTA
ieguldījumu jūras drošības veicināšanā pie Somālijas krastiem, aizsargājot Pasaules 
Pārtikas programmas fraktētos kuģus, kuri piegādā palīdzību Somālijai, kā arī citus 
apdraudētus kuģus un piegādes Āfrikas Savienības misijai Somālijā (AMISOM); atzinīgi 
vērtē Padomes 2012. gada 23. marta lēmumu, ar kuru EUNAVFOR Atalanta un tās 
pilnvaras tika pagarinātas līdz 2014. gada decembrim ar mērķi vērsties pret pirātu bāzēm 
uz sauszemes; mudina dalībvalstis nodrošināt, lai EUNAVFOR Atalanta pienācīgi 
atbalstītu novērošanas kuģi un patruļkuģi un apgādātu ar līdzekļiem pirātu izsekošanai uz 
sauszemes; 

4. atzinīgi vērtē Ārlietu padomes 2011. gada 12. decembra lēmumu uzsākt reģionālu jūras 
spēku spēju veidošanas iniciatīvu EUCAP Nestor, lai stiprinātu piecu Āfrikas raga valstu 
un Indijas okeāna rietumu daļas piekrastes policijas spēku un tiesnešu tiesiskās iespējas un 
apmācību; aicina cieši sadarboties ar citām iniciatīvām, tostarp ar ES MARSIC projektu 
saskaņā ar Bīstamo jūras ceļu programmu, kuru atbalsta stabilitātes instruments; uzskata, 
ka, jūras piekrastes valstu piekrastes drošības spēju nostiprināšana dos ES un tās 
partnerēm iespēju izvest savus patruļkuģus no šīs teritorijas;

5. atzinīgi vērtē 2011. gada jūlija lēmumu pagarināt un pārorientēt ES Apmācības misiju 
(EUTM), kas dislocēta Ugandā; tomēr aicina cieši uzraudzīt visus jauniesauktos, kas 
apmācīti ES Apmācības misijā, lai nodrošinātu viņi integrāciju Somālijas bruņotajos 
spēkos un nekavējoties izmeklētu visus dezertēšanas gadījumus; aicina cieši uzraudzīt arī 
maksājumus Apmācības misijas darbiniekiem, lai nodrošinātu, ka tie nonāk pie 
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paredzētajiem saņēmējiem un rada motivāciju, lojalitāti un saistības, tādējādi garantējot, 
ka Somālijas drošības spēki spēs turpmāk paši uzņemties atbildību;

6. uzsver vajadzību cieši koordinēt visu drošībā iesaistīto pušu stratēģijas īstenošanu, jo īpaši 
EU-NAVFOR ATALANTA, EUTM Somalia un EUCAP Nestor, kā arī NATO (operācija 
„Atlantijas vairogs”), ANO un AMISOM; uzskata, ka Padomes 2012. gada 23. marta 
lēmumam aktivizēt šai nolūkā ES Operāciju centru vajadzētu veicināt lielāku ES 
stratēģijas attiecībā uz Āfrikas ragu koordinēšanu;

7. aicina steidzami sniegt palīdzību tiesu un brīvības atņemšanas iestāžu sistēmām valstīs, 
kas noslēgušas nodošanas nolīgumus ar ES (Kenija, Seišeļu salas un Maurīcija), kā arī 
atbalstīt Somālijas iestādes, lai nodrošinātu, ka tām saskaņā ar starptautiskiem 
cilvēktiesību standartiem ir tiesībspēja un pienācīgi tiesu procesi, lai tiesātu notvertos 
pirātus un Al-Shabaab kaujiniekus;

8. uzskata, ka IGAD būtu jāpiešķir vairāk resursu, lai sekmētu labas pārvaldības sistēmu, kā 
arī efektīvu politisku dialogu un mehānismus vienprātības panākšanai starp visām 
dalībvalstīm; atgādina, ka ļoti svarīgi būs veicināt reģionālo iestāžu sistēmu dialogam un 
koordinēšanai starp šā reģiona valstīm, jo īpaši ar Etiopiju, Keniju un Ugandu, kam kā 
galvenajām reģiona valstīm ir jāturpina saskaņot centienus un īstenot kopīgus mērķus; 
atgādina, ka IGAD varētu nodrošināt pienācīgu dialoga platformu un koordinēšanu 
attiecībā uz tādu dabas resursu izmantošanu kā ūdens;

9. uzskata, ka jo īpaši Etiopijai ir liels demokrātijas potenciāls un ilga pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanas tradīcija un ka ir no jauna jācenšas veicināt dialogu ar Etiopijas iestādēm par 
turpmākām demokrātiskām reformām; uzsver, ka svarīga ir nepārtraukta palīdzība 
Dienvidsudānai, lai izveidotu un uzturētu efektīvu pilsonisko sabiedrību; ir pārliecināts, ka 
jaunajam demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanas instrumentam ir jāietver arī Āfrikas 
ragam paredzētas finansēšanas pozīcijas;  

10. uzsver, ka Pārejas laika federālās valdības pilnvaru beigu posms būs galvenais Somālijas 
kā funkcionējošas valsts pārbaudījums; uzskata, ka būs svarīgi Somālijā veicināt 
iekļaujošu politisku dialogu un sekmēt vienprātību veidojošus procesus, lai atbalstītu 
Somālijas jauno valdību; uzsver, ka dzīvotspējīgas un iekļaujošas ekonomikas struktūras 
un to ienākumu, kurus visai valstij dos turpmākā naftas un gāzes izmantošana Puntlendā, 
sadales sistēma būs svarīgi Somālijas kā federālas valsts ilgtspējības aspekti;

11. uzsver Somālilendas pozitīvo piemēru, kura ir pierādījusi savas spējas aptuveni divdesmit 
gadu laikā attīstīt un nostiprināt savas demokrātiskās, ekonomikas un pārvaldes struktūras;  
konstatē, ka Somālilenda līdz šim ir bijusi ļoti veiksmīga, nostiprinot savā teritorijā 
drošību un stabilitāti un sadarbojoties cīņā pret pirātismu un terorismu; tomēr pauž bažas 
par to, ka, Al-Shabaab kaujiniekiem pārgrupējoties kalnainajos pierobežas reģionos, 
Somālilenda varētu kļūt neaizsargāta; tāpēc uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt Somālilendu cīņā 
pret terorismu, arī veicinot ekonomikas dažādošanu un attīstot jauniešu nodarbinātības 
iespējas; uzsver, ka, meklējot risinājumu Somālijas ilgtermiņa stabilitātei un drošībai, ir 
svarīgi novērtēt Somālilendas stabilitātes pozitīvo piemēru; konstatē, ka Somālilenda 
pašlaik tiecas pēc atzīšanas kā atsevišķa valsts;

12. aicina Etiopijas valdību oficiāli apstiprināt Robežu komitejas noteikto demarkācijas līniju 
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starp Eritreju un Etiopiju kā galīgu un saistošu; aicina Eritrejas valdību piekrist dialogam 
ar Etiopiju, lai risinātu karaspēka aizvešanu no robežas un fizisku robežas noteikšanu 
saskaņā ar Robežu komitejas lēmumu, kā arī savstarpējo attiecību normalizēšanu ar 
Etiopiju, tostarp robežas atkalatvēršanu; aicina starptautisko sabiedrību izstrādāt ceļvedi, 
kas palīdzētu Eritrejai atjaunot politiskās un ekonomikas struktūras un nodrošinātu tās 
ilgtspējību un efektīvu funkcionēšanu; uzsver, ka palīdzība, kas neīsteno humānās 
palīdzības mērķus, ir jāsniedz ar nosacījumu, ka Eritrejas iestādes apņemas sekmēt pāreju 
uz demokrātiju un uzlabot cilvēktiesību situāciju valstī;

13. uzsver steidzamo vajadzību vienoties par ienākumu no naftas sadali starp Sudānu un 
Dienvidsudānu, secinot, ka konflikta atjaunošanai starp abām valstīm būtu bēdīgas sekas 
uz Dienvidsudānas ilgtspējību kā jaunai neatkarīgai valstij un ka tā apdraudētu reģionālo 
stabilitāti; atbalsta darba grupas, ko vada bijušais Dienvidāfrikas prezidents Thabo Mbeki, 
centienus atrisināt visus nenokārtotos jautājumus, un aicina ESĪP Sudānā un 
Dienvidsudānā pielikt visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu, ka Mbeki darba grupa 
saglabā savu galveno nozīmi risinājuma atrašanā attiecībām starp Sudānu un 
Dienvidsudānu; aicina ESĪP Sudānā un Dienvidsudānā saskaņot savu rīcību ar delegāciju 
vadītāju Sudānā un Dienvidsudānā, lai nodrošinātu ES līdzdalībai, tās centieniem un 
palīdzībai augstu redzamības pakāpi; 

14. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, EĀDD, kā arī 
dalībvalstīm.


