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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a estratégia da UE para o Corno de África
(2012/2026(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de maio de 2007, sobre o Corno de África: uma 
parceria política regional da UE para a paz, a segurança e o desenvolvimento1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de janeiro de 2009, sobre a situação no Corno de 
África2,

– Tendo em conta a sua resolução, de 10 de março de 2010, sobre o Relatório Anual de 
2009 sobre a Política Externa e de Segurança Comum3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de maio 2011, sobre o Relatório Anual de 2010 
sobre a Política Externa e de Segurança Comum4,

– Tendo em conta a sua resolução, de ..., sobre o relatório anual do Conselho ao Parlamento 
Europeu sobre a Política Externa e de Segurança Comum 5,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre o Corno de África, de 14 de novembro 
de 2011,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e o parecer da Comissão 
do Desenvolvimento (A7-0000/2012),

A. Considerando que a luta contra a Al-Shabaab e a falta de uma clara estabilidade política e 
económica na Somália, o recrudescimento das tensões e o risco de conflito entre o Sudão 
e o Sudão do Sul, a propensão para conflitos das regiões de Abiyei e Darfur, as tensões 
entre a Etiópia, a Eritreia e a Somália, as tensões entre a Eritreia e o Jibuti e as atividades 
terroristas do Exército de Resistência do Senhor (ERS) contribuem, conjuntamente, para 
que o Corno de África se torne uma das regiões do mundo mais propensas a conflitos e 
tensões;

B. Considerando que a atual instabilidade política e o conflito na Somália destruíram 
virtualmente qualquer potencial de desenvolvimento económico; que a falta de perspetivas 
económicas e democráticas estáveis para a população, em particular para os jovens, 
combinada com a ausência do Estado de direito, facilita e encoraja as atividades 
criminosas, incluindo a pirataria e o tráfico de droga, e alimenta grupos terroristas como a 
Al-Shabaab; que, lamentavelmente, alguns somalis continuam a ver na pirataria a única 
fonte de rendimentos proveitosa e viável, bem como um meio de aceder a um nível de 

                                               
1  Textos Aprovados, P6_TA(2007)0180.
2  Textos Aprovados, P6_TA(2009)0026.
3  Textos Aprovados, P6_TA(2011)0227.
4  JO C 349E, de 22.12.2010, p. 51.
5  Textos Aprovados, P7_TA(2012)0000.



PE488.011v01-00 4/6 PR\900726PT.doc

PT

vida mais elevado;

C. Considerando que a Etiópia, o Quénia e o Uganda proporcionaram um valioso apoio 
militar e político aos esforços desenvolvidos para lograr a estabilidade na região, 
provando, desta forma, que é possível uma solução viável para a segurança e a 
estabilidade alcançada e liderada por países africanos, com o apoio ativo da comunidade 
internacional; que a União Africana (UA) é um parceiro valioso para a paz e a estabilidade 
na região;

D. Considerando que a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD) 
poderá desempenhar um papel central na arquitetura política e de segurança da região, 
bem como um papel crucial na prevenção de conflitos e na integração política e 
económica no Corno de África, o que poderá responsabilizar e ancorar os países da região 
numa agenda política e económica comum;

1. Congratula-se com a estratégia da UE para o Corno de África e, em particular, com a sua 
abordagem abrangente, que consiste em resolver os problemas de segurança e estabilidade 
e, ao mesmo tempo, em acometer as suas causas subjacentes; apoia a estratégia em cinco 
pontos, baseada nas ações seguidamente referidas: (i) construir estruturas políticas sólidas 
e responsáveis em todos os países do Corno de África, (ii) trabalhar com os países da 
região e as organizações internacionais para resolver conflitos, (iii) assegurar que a 
insegurança existente na região não constitui uma ameaça para a segurança de outros 
estados, (iv) apoiar os esforços com vista à promoção do crescimento económico e à 
redução da pobreza e (v) apoiar a cooperação política e económica regional;

2. Congratula-se com a nomeação de um Representante Especial da União Europeia (REUE) 
para o Corno de África, como solicitado pelo Parlamento na referida resolução, de 10 de 
maio de 2007, sobre o Corno de África; recorda que, na sua resolução, o Parlamento 
instou o REUE para o Corno de África a apresentar relatórios periódicos ao Parlamento e 
convida o REUE para o Corno de África a manter o diálogo e o intercâmbio de opiniões 
com os deputados numa base regular; mais se congratula com a nomeação de um REUE 
para o Sudão e o Sudão do Sul; considera que, a fim de assegurar plenamente as consultas 
e a coordenação das ações, os dois Representantes Especiais devem ser consultados 
regularmente pelos serviços de programação competentes para os instrumentos financeiros 
destinados à ajuda externa da UE, devendo fornecer-lhes assessoria política e estratégica 
periódica.

3. Congratula-se com o contributo importante da operação EUNAVFOR ATALANTA para 
a segurança marítima ao largo da costa da Somália, protegendo os navios fretados pelo 
Programa Alimentar Mundial, que transportam ajuda para a Somália e outros navios 
vulneráveis, bem como provisões para a AMISOM; congratula-se com a Decisão do 
Conselho, de 23 de março de 2012, de prorrogar a EUNAVFOR ATALANTA até 
dezembro de 2014 e de alargar o seu mandato para visar as bases operacionais dos piratas 
em terra; exorta os Estados-Membros a garantir que a operação EUNAVFOR 
ATALANTA é devidamente apoiada com navios adequados de patrulha e de vigilância, 
bem como com meios de perseguição dos piratas em terra; 

4. Congratula-se com a Decisão do Conselho dos Negócios Estrangeiros, de 12 de dezembro 
de 2011, relativa à criação de uma iniciativa de reforço das capacidades navais regionais, 



PR\900726PT.doc 5/6 PE488.011v01-00

PT

denominada EUCAP Nestor, destinada a fortalecer as capacidades marítimas e judiciais e 
a formar a guarda costeira e os magistrados de cinco países do Corno de África e do 
Oceano Índico Ocidental; solicita a estreita coordenação com outras iniciativas, incluindo 
o projeto Marsic da UE ao abrigo do programa rotas marítimas críticas, financiado pelo 
instrumento de estabilidade; considera que a UE e os seus parceiros só podem retirar as 
patrulhas navais da zona mediante o reforço das capacidades de segurança costeira dos 
países ribeirinhos;

5. Congratula-se com a decisão de julho de 2011, a qual prorroga e estabelece um novo alvo 
para o mandato da Missão de Formação da UE (EUTM) sedeada na Uganda; solicita, 
porém, um controlo estreito de todos os recrutas formados pela EUTM, a fim de garantir 
que os mesmos sejam integrados nas forças armadas somalis e que qualquer deserção seja 
imediatamente investigada; solicita, ainda, a estreita fiscalização da cadeia de pagamentos 
às equipas de formação, a fim de assegurar que chegam aos beneficiários previstos e que 
geram motivação, fidelidade e empenho, garantindo, assim, a manutenção da capacidade 
de autonomia das forças de segurança da Somália;

6. Salienta a necessidade de uma estreita coordenação estratégica entre todos os atores 
intervenientes no domínio da segurança, em particular a EUNAVFOR ATALANTA, a 
EUTM Somália e a EUCAP Nestor, bem como a OTAN (Operação Escudo Oceânico), as 
Nações Unidas e a AMISOM; considera que a Decisão do Conselho de 23 de março de 
2012 de acionar, numa base ad hoc, o Centro de Operações da UE, deve facilitar uma 
maior coordenação das ações da UE no âmbito da Estratégia para o Corno de África;

7. Solicita a prestação de assistência urgente aos sistemas judiciário e penitenciário dos 
países que celebraram acordos de transferência com a UE (o Quénia, as Seicheles e a 
Maurícia), bem como de apoio às autoridades somalis a fim de garantir que disponham de 
capacidades judiciais e procedimentos legais adequados, em conformidade com as normas 
internacionais em matéria de direitos humanos, para lidar com os piratas e militantes da 
Al-Shabaab capturados;

8. Considera que se pode investir um maior volume de recursos na IGAD visando promover 
um sistema de boa governação, bem como um diálogo político eficiente, e mecanismos 
para a construção de consenso entre todos os seus estados-membros; recorda que é 
extremamente importante promover um quadro institucional regional para o diálogo e a 
coordenação entre os países da região, com especial ênfase na Etiópia, Quénia e Uganda, 
os quais, na sua qualidade de principais atores na região, necessitam de continuar a 
coordenar os esforços e a prosseguir os objetivos comuns; recorda igualmente que a IGAD 
pode proporcionar um quadro adequado ao diálogo e à coordenação no que se refere à 
exploração de recursos naturais vitais, como a água;

9. Entende que a Etiópia, em particular, possui um sólido potencial democrático e uma 
tradição de longa data no que respeita ao envolvimento da sociedade civil; sustenta que se 
devem envidar novos esforços para promover o diálogo com as autoridades etíopes 
relativamente a reformas democráticas suplementares; salienta a importância de prestar 
assistência contínua ao Sudão do Sul com vista a criar e a manter uma verdadeira 
sociedade civil; crê firmemente que o novo instrumento para a promoção da democracia e 
dos direitos humanos deve incluir linhas de financiamento ad hoc para o Corno de África; 
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10. Salienta que o fim do mandato do TFG representa um teste essencial para avaliar o 
potencial da Somália enquanto Estado funcional; considera que é importante facilitar um 
diálogo político inclusivo na Somália e promover processos de construção de consenso 
para apoiar o novo governo deste país; sublinha que, para a sustentabilidade a longo prazo 
da Somália, enquanto Estado federal, é essencial e existência de estruturas económicas 
viáveis e abrangentes, bem como de um sistema de partilha de receitas para a exploração 
futura de petróleo e de gás em Puntland, que seja vantajoso para todo o país;

11. Salienta o exemplo positivo da Somalilândia, a qual demonstrou capacidade de 
desenvolver e consolidar as suas estruturas democráticas, económicas e administrativas 
durante um período superior a vinte anos; nota que a Somalilândia tem conseguido, com 
grande sucesso, consolidar a segurança e a estabilidade no seu território e cooperar na luta 
contra a pirataria e o terrorismo; declara-se, porém, preocupado com a possibilidade de a 
Somalilândia se tornar vulnerável caso a Al-Shabaab se reagrupe nas regiões montanhosas 
fronteiriças; salienta, portanto, que é essencial apoiar a Somalilândia na luta contra o 
terrorismo, incluindo a promoção da diversificação económica e o reforço das capacidades 
humanas no que se refere ao emprego dos jovens; realça que, no processo de resolução da 
questão da estabilidade e segurança a longo prazo na Somália, é importante avaliar o 
exemplo positivo da estabilidade da Somalilândia; observa que a Somalilândia procura um 
novo reconhecimento enquanto Estado independente;

12. Pede ao Governo da Etiópia que reconheça oficialmente como definitiva e vinculativa a 
linha de demarcação virtual entre a Eritreia e a Etiópia traçada pela Comissão das 
Fronteiras; solicita ao Governo da Eritreia que aceite iniciar o diálogo com a Etiópia, de 
forma a tratar o processo de retirada das tropas da zona da fronteira e da linha de 
demarcação física, em conformidade com a decisão da Comissão das Fronteiras, bem 
como a normalização das relações coma Etiópia, incluindo a reabertura das fronteiras; 
solicita à comunidade internacional que elabore um roteiro para apoiar a Eritreia na 
restauração das suas estruturas políticas e económicas e que crie as capacidades para a 
sustentabilidade e funcionalidade eficiente a longo prazo; salienta que qualquer assistência 
que não tenha objetivos humanitários deve ser rigorosamente subordinada ao 
compromisso, por parte das autoridades da Eritreia, de facilitarem a transição democrática 
e a melhoria da situação dos direitos humanos no país;

13. Destaca a necessidade urgente de alcançar um acordo sobre a partilha das receitas 
petrolíferas entre o Sudão e o Sudão do Sul e o facto de um novo conflito entre os dois 
países poder ter consequências extremas para a sustentabilidade do Sudão do Sul, 
enquanto Estado recentemente independente, pondo em perigo a estabilidade regional; 
apoia os esforços do painel liderado pelo ex-Presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, 
para resolver todos os assuntos pendentes, e insta o REUE para o Sudão e o Sudão do Sul 
a envidar todos os esforços possíveis para assegurar que o painel Mbeki mantenha um 
papel central na promoção de uma solução entre o Sudão e o Sudão do Sul; exorta o 
REUE para o Sudão e o Sudão do Sul a coordenar-se com o Chefes das Delegações no 
Sudão e no Sudão do Sul a fim de garantir que o empenho, os esforços políticos e o apoio 
da UE mantenham um elevado grau de visibilidade;

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao 
SEAE e aos Estados-Membros.


