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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de EU-strategie voor de Hoorn van Afrika
(2012/2026(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resolutie van 10 mei 2007 over de Hoorn van Afrika: een regionaal politiek EU-
partnerschap voor vrede, veiligheid en ontwikkeling1,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2009 over de situatie in de Hoorn van Afrika2,

– gezien zijn resolutie van 10 maart 2010 over het jaarverslag over het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid in 20093,

– gezien zijn resolutie van 11 maart 2011 over het jaarverslag over het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid in 20104,

– gezien zijn resolutie van ....... 2012 over het jaarverslag van de Raad aan het Europees 
Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid5,

– gezien de conclusies van de Raad over de Hoorn van Afrika van 14 november 2011,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking (A7-0000/2012),

A. overwegende dat door de strijd tegen Al-Shabaab en het gebrek aan duidelijke politieke en 
economische stabiliteit in Somalië, door de nieuwe spanningen en het dreigende conflict 
tussen Soedan en Zuid-Soedan, door de conflictgevoelige regio's Abyei en Darfur, de 
spanningen tussen Ethiopië en Eritrea en Somalië, de spanningen tussen Eritrea en Djibouti 
en de terroristische activiteiten van het Verzetsleger van de Heer (LRA) de Hoorn van Afrika 
een van de meest conflictgevoelige en gespannen gebieden ter wereld is geworden;

B. overwegende dat de aanhoudende politieke instabiliteit en conflictsituatie in Somalië ieder 
vooruitzicht op economische ontwikkeling bijna volledig de kop hebben ingedrukt; 
overwegende dat het gebrek aan stabiele democratische en economische vooruitzichten voor 
de bevolking en met name voor jongeren, in combinatie met de afwezigheid van een 
rechtsstaat, een vruchtbare bodem is voor het aanmoedigen van criminele activiteiten, 
waaronder piraterij en drugssmokkel, en terreurgroepen zoals Al-Shabaab in stand houdt; 
overwegende dat piraterij door sommige Somaliërs helaas nog steeds wordt gezien als de 
enige winstgevende en duurzame bron van inkomsten en de enige manier om een hogere 
levensstandaard te bereiken;

C. overwegende dat Ethiopië, Kenia en Oeganda waardevolle militaire en politieke steun 
hebben verleend aan de inspanningen om stabiliteit in de regio te bewerkstelligen en er aldus 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0180.
2 Aangenomen teksten, (P6_TA(2009)0026).
3 Aangenomen teksten, (P6_TA(2011)0027).
4 PB C 349E van 22.12.2010, blz. 51.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0000.
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voor hebben gezorgd dat het streven naar een duurzame oplossing voor de veiligheid en de 
stabiliteit in de regio onder Afrikaanse verantwoordelijkheid en leiding kon komen te vallen, 
met actieve steun van de internationale gemeenschap; overwegende dat de Afrikaanse Unie 
(AU) een waardevolle partner voor vrede en stabiliteit in de regio is;

D. overwegende dat de intergouvernementele ontwikkelingsautoriteit (IGAD) een centrale rol 
zou kunnen spelen in de politieke en veiligheidsarchitectuur van de regio alsook een cruciale 
functie zou kunnen vervullen in conflictpreventie en in de politieke en economische 
integratie in de Hoorn van Afrika, hetgeen de landen in de regio ertoe zou kunnen aanzetten 
zich in te zetten voor en te binden aan een gemeenschappelijke politieke en economische 
agenda;

1. is verheugd over de EU-strategie voor de Hoorn van Afrika, en met name over de 
alomvattende aanpak ervan, die is gebaseerd op het streven naar oplossingen voor de 
veiligheids- en stabiliteitsproblemen en op de aanpak van de onderliggende oorzaken ervan; 
ondersteunt de op vijf pijlers berustende strategie, waarbij: (i) wordt geijverd voor de 
opbouw van robuuste en verantwoordelijke beleidsstructuren in alle landen van de Hoorn van 
Afrika; (ii) wordt samengewerkt met de landen van de regio en met internationale 
organisaties om conflicten op te lossen; (iii) wordt gewaarborgd dat de bestaande 
onveiligheid in de regio geen gevaar vormt voor de veiligheid van andere landen; (iv) steun 
wordt gegeven aan de inspanningen om economische groei te bevorderen en armoede te 
verminderen, en (v) steun wordt gegeven aan de regionale politieke en economische 
samenwerking;

2. is verheugd over de benoeming van een speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie 
(SVEU) voor de Hoorn van Afrika, waarom het Parlement in zijn voornoemde resolutie van 
10 mei 2007 over de Hoorn van Afrika had verzocht; herinnert eraan dat het Parlement in 
zijn resolutie de SVEU voor de Hoorn van Afrika heeft gevraagd om regelmatig een verslag 
in te dienen bij het Parlement en verzoekt de SVEU voor de Hoorn van Afrika om een 
regelmatige dialoog met zijn leden te voeren en met hen van gedachten te wisselen; juicht 
tevens de benoeming van een SVEU voor Soedan en Zuid-Soedan toe; is van mening dat het 
met het oog op het waarborgen van volledige raadpleging en gecoördineerd optreden 
noodzakelijk is dat de twee speciale vertegenwoordigers regelmatig worden geraadpleegd 
door de diensten die bevoegd zijn voor de programmering van de financiële instrumenten 
voor het extern optreden van de EU en deze regelmatig van beleidstechnisch en strategisch 
advies voorzien;

3. is verheugd over de aanzienlijke bijdrage die EUNAVFOR operatie Atalanta levert aan de 
maritieme veiligheid voor de kust van Somalië middels de bescherming van de schepen die 
door het Wereldvoedselprogramma zijn gecharterd voor de levering van voedselhulp aan 
Somalië en andere kwetsbare schepen, alsook voor leveringen aan Amisom; is verheugd over 
het besluit van de Raad van 23 maart 2012 om EUNAVFOR Atalanta te verlengen tot 
december 2014 en zijn mandaat uit te breiden zodat het zich kan richten op de operationele 
bases van de piraten aan land; dringt er bij de lidstaten op aan om ervoor te zorgen dat 
EUNAVFOR Atalanta naar behoren wordt ondersteund met adequate surveillance- en 
patrouillevaartuigen en met middelen om piraten aan land te achtervolgen; 

4. is verheugd over het besluit van de Raad buitenlandse zaken van 12 december 2011 om een 
initiatief voor regionale maritieme capaciteitsopbouw, "EUCAP Nestor" genaamd, te 
ontplooien teneinde de maritieme en justitiële vermogens en de opleiding van kustpolitie en 
rechters in vijf landen in de Hoorn van Afrika en de westelijke Indische Oceaan te kunnen 
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versterken; roept op tot een hechte coördinatie met andere initiatieven, waaronder het 
MARSIC-project van de EU, in het kader van het door het stabiliteitsinstrument 
gefinancierde programma inzake kritieke zeeroutes; is van mening dat alleen door de 
vermogens inzake kustveiligheid van de kuststaten te vergroten de EU en haar partners in 
staat zullen zijn hun patrouilleschepen uit het gebied terug te trekken;

5. is verheugd over het besluit van juli 2011 om het mandaat van de in Oeganda gevestigde EU-
opleidingsmissie (EUTM) te verlengen en te heroriënteren; verzoekt desalniettemin om een 
streng toezicht op alle door EUTM opgeleide rekruten om ervoor te zorgen dat zij bij de 
Somalische strijdkrachten worden ingelijfd en dat eventuele desertie onmiddellijk wordt 
onderzocht; verzoekt tevens om een streng toezicht op de betalingsketen bij de opleiding van 
strijdkrachten, om ervoor te zorgen dat de betalingen de beoogde begunstigden bereiken en 
motivatie, trouw en engagement wekken en om aldus te verzekeren dat de toekomstige 
veiligheidstroepen van Somalië in staat zullen zijn de taken in eigen handen te houden;

6. onderstreept de noodzaak van een nauwe strategische samenwerking tussen alle bij de 
veiligheid betrokken actoren, met name EU-NAVFOR Atalanta, EUTM Somalië en EUCAP 
Nestor, alsmede de NAVO (Operation Atlantic Shield), de VN en Amisom; is van mening 
dat het besluit van de Raad van 23 maart 2012 om het operatiecentrum van de EU op ad-
hocbasis te activeren een hechtere EU-coördinatie in het kader van de strategie voor de 
Hoorn van Afrika zou moeten vergemakkelijken;

7. roept dringend op tot bijstand aan de rechtspraak en het gevangeniswezen in de landen die 
overdrachtovereenkomsten met de EU hebben gesloten (Kenia, de Seychellen en Mauritius) 
en tot ondersteuning van de Somalische autoriteiten om te verzekeren dat zij beschikken over 
de noodzakelijke justitiële capaciteit en over eerlijke rechtsmiddelen, overeenkomstig de 
mensenrechtennormen, om met gevangengenomen piraten en militanten van Al-Shabaab om 
te kunnen gaan;

8. is de mening toegedaan dat meer middelen in IGAD kunnen worden geïnvesteerd ter 
bevordering van een systeem van goed bestuur en van een effectieve politieke dialoog en 
mechanismen voor consensusvorming in alle aangesloten landen; herinnert eraan dat het van 
uitermate groot belang is een regionaal institutioneel kader voor dialoog en coördinatie 
tussen de landen van de regio te bevorderen, met name met betrekking tot Ethiopië, Kenia en 
Oeganda, die als de voornaamste spelers in de regio de inspanningen moeten blijven 
coördineren en gezamenlijke doelstellingen moeten blijven nastreven; herinnert er voorts aan 
dat IGAD een adequaat kader zou kunnen bieden voor dialoog en coördinatie met betrekking 
tot de exploitatie van essentiële natuurlijke hulpbronnen zoals water;

9. is de mening toegedaan dat met name Ethiopië over een sterk democratisch potentieel en een 
lang gevestigde traditie van engagement vanuit het maatschappelijk middenveld beschikt, en 
dat nieuwe inspanningen moeten worden gedaan om de dialoog met de Ethiopische 
autoriteiten over verdere democratische hervormingen te bevorderen; benadrukt het belang 
van voortdurende bijstand aan Zuid-Soedan teneinde een effectief maatschappelijk 
middenveld tot stand te brengen en in stand te houden; is ervan overtuigd dat het nieuwe 
instrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten ad-hockredieten voor de 
Hoorn van Afrika moet behelzen; 

10. benadrukt dat het einde van het mandaat van de federale overgangsregering een essentiële 
test vormt voor het potentieel van Somalië om een goed functionerend land te worden; is van 
mening dat het van belang is een inclusieve politieke dialoog in Somalië te vergemakkelijken 
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en processen voor consensusvorming te bevorderen om de nieuwe regering van Somalië te 
ondersteunen; benadrukt dat duurzame en inclusieve economische structuren en een stelsel 
voor het verdelen van de opbrengsten met het oog op de toekomstige olie- en gaswinning in 
Puntland, die goede komen van het hele land, cruciaal zijn voor het vermogen van Somalië 
om op lange termijn als een federale staat te blijven bestaan;

11. onderstreept het uiterst positieve voorbeeld van Somaliland, dat heeft aangetoond al meer 
dan twintig jaar in staat te zijn democratische, economische en bestuurlijke structuren te 
ontwikkelen en te consolideren; merkt op dat Somaliland tot dusver met groot succes de 
veiligheid en stabiliteit op zijn grondgebied heeft kunnen consolideren en aan de strijd tegen 
piraterij en terrorisme heeft bijgedragen; vreest echter dat, indien Al-Shabaab zich in de 
bergachtige grensgebieden van Somaliland zou vestigen, dit land kwetsbaar zou kunnen 
worden; benadrukt daarom dat het essentieel is om Somaliland te steunen in de strijd tegen 
terrorisme, hetgeen ook de bevordering van economische diversificatie en capaciteitsopbouw 
voor werkgelegenheid voor jongeren inhoudt; benadrukt dat het in het streven naar stabiliteit 
en veiligheid in Somalië op lange termijn van belang is het positieve voorbeeld van de 
stabiliteit van Somaliland te evalueren; merkt op dat Somaliland er momenteel naar streeft 
opnieuw te worden erkend als een afzonderlijke, zelfstandige staat;

12. roept de regering van Ethiopië op om de door de grenscommissie bepaalde feitelijke 
afgrenzing tussen Eritrea en Ethiopië als definitief en bindend goed te keuren; roept de 
Eritrese regering op om in te stemmen met het aanknopen van een dialoog met Ethiopië en 
zich aldus te buigen over het proces van terugtrekking van de troepen uit het grensgebied en 
over de fysieke demarcatie volgens het besluit van de grenscommissie, alsook over de 
normalisering van de betrekkingen met Ethiopië, waarvan ook de heropening van de grens 
deel uitmaakt; roept de internationale gemeenschap op om een stappenplan te ontwikkelen 
voor de ondersteuning van Eritrea bij het herstel van zijn politieke en economische structuren 
en om de capaciteit te creëren voor levensvatbaarheid op lange termijn en een effectieve 
werking; benadrukt dat elke vorm van bijstand die geen humanitaire doelstellingen beoogd, 
moet worden onderworpen aan de strikte voorwaarde dat de Eritrese autoriteiten zich 
committeren aan het vergemakkelijken van een democratische overgang en het verbeteren 
van de mensenrechtensituatie in het land;

13. onderstreept dat het dringend noodzakelijk is een overeenkomst inzake het verdelen van olie-
inkomsten over Soedan en Zuid-Soedan te sluiten en dat een nieuw conflict tussen beide 
landen ingrijpende gevolgen kan hebben voor de levensvatbaarheid van Zuid-Soedan als een 
pas onafhankelijke staat en de regionale stabiliteit in gevaar kan brengen; steunt de 
inspanningen van het door de gewezen president van Zuid-Afrika, Thabo Mbeki, geleide 
panel om alle openstaande kwesties op te lossen en roept de SVEU voor Soedan en Zuid-
Soedan op om alle mogelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat het panel van 
Mbeki een centrale rol blijft vervullen in het bevorderen van een oplossing tussen Soedan en 
Zuid-Soedan; roept de SVEU voor Soedan en Zuid-Soedan op om samen te werken met de 
delegatiehoofden in Soedan en Zuid-Soedan om te waarborgen dat de betrokkenheid, 
beleidsinspanningen en bijstand van de EU een zeer grote mate van zichtbaarheid behouden;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
EDEO en de lidstaten.


