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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategii UE dla Rogu Afryki
(2012/2026 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rezolucję z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie Rogu Afryki: regionalne 
partnerstwo polityczne Unii Europejskiej na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie sytuacji w Rogu 
Afryki2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania 
w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w 2009 r.3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania 
w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w 2010 r.4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia … 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania Rady 
dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa5,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Rogu Afryki z dnia 14 listopada 2011 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Rozwoju 
(A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że walka z Al-Szabaab oraz brak jasnej politycznej i gospodarczej 
stabilności w Somalii, przedłużające się napięcia i ryzyko konfliktu między Sudanem a 
Sudanem Południowym, objęte konfliktem regiony Abiyei i Darfuru, napięcia między 
Etiopią, Erytreą i Somalią, napięcia między Erytreą a Dżibuti oraz działalność 
terrorystyczna Armii Oporu Pana (LRA) przyczyniają się wspólnie do tego, że Róg Afryki 
jest jednym z najbardziej targanych konfliktami i pełnym napięć regionów na świecie;

B. mając na uwadze, że utrzymujący się brak stabilności politycznej i konflikty w Somalii 
praktycznie zaprzepaściły wszelkie szanse na rozwój gospodarczy tego kraju; mając na 
uwadze, że brak stabilnych perspektyw demograficznych i gospodarczych dla ludności, w 
szczególności ludzi młodych, idący w parze z brakiem rządów prawa, są podatnym 
gruntem dla działalności przestępczej, w tym piractwa i przemytu, oraz sprzyjają 
rozwojowi działalności grup terrorystycznych, takich jak Al-Szabaab; mając na uwadze, 
że piractwo jest niestety nadal postrzegane przez niektórych Somalijczyków jako jedyne 

                                               
1  Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0180.
2  Teksty przyjęte, (P6_TA(2009)0026).
3  Teksty przyjęte, P6_TA(2011)0027.
4  Dz.U. C 349 E z 22.12.2010, p. 51.
5  Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0000.
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opłacalne źródło dochodu oraz sposób na poprawę standardu życia;

C. mając na uwadze, że Etiopia, Kenia i Uganda udzielają cennego wojskowego i 
politycznego wsparcia staraniom zmierzającym do osiągnięcia stabilności w regionie, 
udowadniając w ten sposób, że przy aktywnym wsparciu ze strony wspólnoty 
międzynarodowej, to sami Afrykanie mogą wziąć na siebie odpowiedzialność i 
przewodniczyć procesowi znalezienia skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i 
stabilności w regionie ; mając na uwadze, że Unia Afrykańska (UA) jest cennym 
partnerem jeśli chodzi o zaprowadzenie pokoju i stabilności w regionie;

D. mając na uwadze, że Międzyrządowy Organ ds. Rozwoju (IGAD) mógłby odegrać 
centralną rolę w tworzeniu struktury politycznej i bezpieczeństwa w regionie oraz 
kluczową rolę w zapobieganiu konfliktom oraz w zakresie politycznej i gospodarczej 
integracji w Rogu Afryki, co mogłoby zobowiązać i skłonić kraje w regionie do realizacji 
wspólnych programów politycznych i gospodarczych;

1. z zadowoleniem przyjmuje strategię UE na rzecz Rogu Afryki, w szczególności jej 
kompleksowe podejście oparte na rozwiązaniu problemów bezpieczeństwa i stabilności, 
które to podejście mierzy się jednocześnie z podstawowymi przyczynami tych 
problemów; popiera pięciopunktową strategię bazującą na: (i) budowaniu silnych i 
odpowiedzialnych struktur politycznych we wszystkich krajach Rogu Afryki; (ii) pracy z 
krajami regionu i z organizacjami międzynarodowymi na rzecz rozwiązania konfliktów; 
(iii) dopilnowaniu, by obecny brak bezpieczeństwa w regionie nie zagrażał 
bezpieczeństwu innych krajów; (iv) wspieraniu starań na rzecz promowania wzrostu 
gospodarczego i redukcji ubóstwa; oraz (v) wspieraniu regionalnej współpracy politycznej 
i gospodarczej;

2. z zadowoleniem przyjmuje mianowanie specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej ds. 
Rogu Afryki, jak domagał się tego Parlament w wyżej wspomnianej rezolucji z dnia 10 
maja 2007 r. w sprawie Rogu Afryki; przypomina, że w swojej rezolucji Parlament 
wezwał specjalnego przedstawiciela UE ds. Rogu Afryki do przedkładania regularnych 
sprawozdań Parlamentowi, i zwraca się do niego o podtrzymanie stałego dialogu i 
wymiany poglądów z posłami do PE; przyjmuje również z zadowoleniem mianowanie 
specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Sudanu i Sudanu Południowego; uważa, 
że w celu zagwarantowania pełnej konsultacji i koordynacji działań obaj przedstawiciele 
powinni być w stałym kontakcie z właściwymi służbami programowymi ds. instrumentów 
finansowych na rzecz działań zewnętrznych UE, a służby te powinny oferować im 
regularne porady polityczne i strategiczne;

3. z zadowoleniem przyjmuje istotny wkład operacji EU-NAVFOR ATALANTA w 
bezpieczeństwo na morzu u wybrzeży Somalii poprzez ochronę statków 
wyczarterowanych przez Światowy Program Żywnościowy do przewozu pomocy 
żywnościowej dla Somalii, a także innych statków podatnych na zagrożenie oraz dostaw 
dla AMISOM; z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z dnia 23 marca 2012 r. 
przedłużającą operację EU-NAVFOR Atalanta do grudnia 2014 r. oraz rozszerzającą jej 
mandat, tak by objęła swoją misją bazy operacyjne piratów na lądzie; wzywa państwa 
członkowskie do dopilnowania, by operacja EU-NAVFOR Atalanta była odpowiednio 
wspierana adekwatnym nadzorem i patrolami statków oraz poprzez ściganie piratów



PR\900726PL.doc 5/7 PE488.011v01-00

PL

również na lądzie; 

4. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 
12 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia inicjatywy tworzenia potencjału morskiego 
w regionie, zwanego „EUCAP Nestor”, którego celem będzie wzmocnienie potencjału 
marynarki wojennej i organów sądowych oraz szkolenie policji przybrzeżnej i sędziów 
w pięciu krajach Rogu Afryki i zachodniej części Oceanu Indyjskiego; wzywa do bliskiej 
współpracy z innymi inicjatywami, w tym unijnym projektem MARSIC, w ramach 
programu dotyczącego najbardziej niebezpiecznych szlaków morskich sponsorowanego z 
Instrumentu na rzecz Stabilności; uważa, że tylko dzięki zwiększeniu zdolności 
utrzymania bezpieczeństwa przybrzeżnego w krajach nadbrzeżnych UE i jej partnerzy 
będą mogli wycofać swoje patrole morskie z tych regionów;

5. z zadowoleniem przyjmuje decyzję z lipca 2011 r. dotyczącą rozszerzenia i ponownego 
ukierunkowania mandatu misji szkoleniowych UE (EUTM) ulokowanej w Ugandzie; 
jednak wzywa do ścisłego nadzoru nad wszystkimi rekrutami szkolonymi przez EUTM w 
celu zagwarantowania, że zostaną oni włączeni do somalijskich sił zbrojnych oraz że 
wszelkie przypadki dezercji zostaną natychmiast badane; wzywa również do ścisłego 
monitorowania łańcucha płatności dla sił szkoleniowych, aby zagwarantować, że płatności 
dotrą do zamierzonych odbiorców i stworzą warunki pobudzające motywację. lojalność i 
zaangażowanie, gwarantując w ten sposób przejęcie w przyszłości odpowiedzialności 
przez siły bezpieczeństwa Somalii;

6. zwraca uwagę na potrzebę ścisłej koordynacji strategicznej wśród wszystkich podmiotów 
działających w obszarze bezpieczeństwa, w szczególności jeśli chodzi o EU-NAVFOR 
ATALANTA, EUTM Somalia i EUCAP Nestor oraz NATO (operacja Atlantic Shield), 
ONZ i AMISOM; uważa, że decyzja Rady z dnia 23 marca 2012 r. o uruchomieniu w 
razie potrzeby Centrum Operacyjnego UE powinna ułatwić większą koordynację UE w 
ramach strategii dla Rogu Afryki;

7. wzywa do pilnego wsparcia systemu wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa w krajach, 
które zawarły z UE umowy o przeniesieniu (Kenia, Seszele i Mauritius), oraz wsparcia dla 
somalijskich władz, aby zagwarantować, że dysponują one potencjałem sądowym i 
określonymi procedurami prawnymi zgodnymi z międzynarodowymi standardami praw 
człowieka, by móc rozpatrzyć sprawy pojmanych piratów i rebeliantów Al-Szabaab;

8. uważa, że można przeznaczyć więcej środków dla IGAD w celu promowania systemu 
dobrych rządów oraz skutecznego dialogu politycznego oraz mechanizmów budowania 
zgody wśród wszystkich jego państw członkowskich; przypomina, że zasadnicze 
znaczenie będzie miało promowanie regionalnych ram instytucjonalnych na rzecz dialogu 
i koordynacji wśród krajów w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem Etiopii, Kenii i 
Ugandy, które, jako kluczowi gracze w regionie, muszą nadal koordynować wysiłki i 
zmierzać do wspólnych celów; przypomina ponadto, że IGAD może dostarczyć właściwej 
płaszczyzny dialogu i koordynacji w związku z eksploatacją podstawowych zasobów 
naturalnych, takich jak woda;

9. uważa, że Etiopia w szczególności ma duży potencjał demokratyczny i długoletnią 
tradycję zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego; uważa ponadto, że należy 
wznowić wysiłki na rzecz promowania dialogu z władzami Etiopii w sprawie dalszych 
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reform demokratycznych; podkreśla znaczenie nieustającej pomocy dla Sudanu 
Południowego w celu utworzenia i utrzymania rzeczywistego społeczeństwa 
obywatelskiego; zdecydowanie uważa, że nowy instrument na rzecz wspierania 
demokracji i praw człowieka powinien zawierać linie finansowe ad hoc dla Rogu Afryki; 

10. podkreśla, że zakończenie mandatu przejściowego rządu federalnego jest kluczowym 
sprawdzianem potencjału Somalii jako funkcjonującego państwa; uważa, że istotną 
kwestią będzie ułatwienie w Somalii dialogu politycznego, który angażowałby wszystkie 
strony, oraz propagowanie procesu budowania zgody w celu wspierania nowego rządu 
Somalii; podkreśla, że solidne i globalne struktury gospodarcze i systemy podziału zysku 
z przyszłej eksploatacji ropy naftowej i gazu w regionie Puntland z korzyścią dla całego 
kraju będą miały zasadnicze znaczenie dla długoterminowej stabilności Somalii jako 
państwa federalnego;

11. podaje bardzo pozytywny przykład Somalilandu, który na przestrzeni ponad 20 lat 
pokazał zdolność do rozwoju i konsolidacji swoich struktur demokratycznych, 
gospodarczych i administracyjnych; zauważa, że Sommaliland do tej pory z dużym 
powodzeniem umacniał bezpieczeństwo i stabilność na swoim terytorium oraz 
współpracował w zakresie zwalczania piractwa i terroryzmu; wyraża jednak obawy, że 
jeśli organizacja Al-Szabaab przegrupuje się w jego górskich regionach przygranicznych, 
Somaliland może się okazać niezwykle narażony na atak; podkreśla zatem, że wyjątkowo 
ważne jest, aby wspierać Somaliland w walce z terroryzmem, w tym poprzez wspieranie 
różnorodności gospodarczej i tworzenie potencjału zatrudnienia młodych; podkreśla, że w 
dążeniu do długoterminowej stabilności i bezpieczeństwa w Somalii ważne jest zbadanie 
pozytywnego przykładu stabilności Somalilandu; zauważa, że obecnie Somaliland dąży 
do uznania go za odrębne samodzielne państwo;

12. wzywa rząd Etiopii do formalnego uznania za ostateczną i obowiązującą wirtualnej linii 
demarkacyjnej wyznaczonej przez Komisję Graniczną między Erytreą a Etiopią; wzywa 
rząd Erytrei do rozpoczęcia dialogu z Etiopią w celu omówienia procesu wycofywania sił 
wojskowych z obszaru przygranicznego oraz fizycznego wytyczenia granic zgodnie z 
decyzją Komisji Granicznej, jak i unormowania stosunków z Etiopią, łącznie z ponownym 
otworzeniem granic; wzywa wspólnotę międzynarodową do utworzenia planu działania na 
rzecz wsparcia Erytrei w odbudowie jej struktur politycznych i gospodarczych oraz 
tworzenia potencjału długoterminowej stabilności i skutecznego funkcjonowania; 
podkreśla, że wszelka pomoc, która nie jest związana z celami humanitarnymi, powinna 
być ściśle uzależniona od zobowiązania się przez władze Erytrei do usprawnienia procesu 
przejścia na demokrację i do poprawy sytuacji praw człowieka w tym kraju;

13. zwraca uwagę na pilną potrzebę osiągnięcia porozumienia w sprawie podziału zysków z 
ropy naftowej między Sudanem a Sudanem Południowym oraz podkreśla, że nowy 
konflikt między tymi dwoma krajami mógłby mieć tragiczne skutki dla stabilności Sudanu 
Południowego jako nowego niepodległego państwa oraz zagrozić stabilności w regionie; 
popiera wysiłki panelu pod przewodnictwem byłego prezydenta Afryki Południowej 
Thabo Mbeki na rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii i wzywa specjalnego 
przedstawiciela UE ds. Sudanu i Sudanu Południowego do dołożenia wszelkich starań, 
aby zagwarantować, że panel Mbekiego utrzyma centralną rolę w procesie poszukania 
rozwiązań dla konfliktu między Sudanem a Sudanem Południowym; wzywa specjalnego 
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przedstawiciela UE ds. Sudanu i Sudanu Południowego do skoordynowania starań z 
przewodniczącymi delegacji w Sudanie i Sudanie Południowym celem zagwarantowania, 
że zaangażowanie UE, wysiłki polityczne i wsparcie pozostaną jak najbardziej widoczne;

14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji, ESDZ oraz państwom członkowskim.


