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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Strategia UE pentru Cornul Africii
(2012/2026(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 mai 2007 referitoare la Cornul Africii, Parteneriatul 
politic regional UE pentru pace, securitate și dezvoltare1,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2009 referitoare la situația din Cornul 
Africii2,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 martie 2010 referitoare la Raportul anual pe 2009 
privind  Politica Externă și de Securitate Comună3,

– având în vedere Rezoluția sa din 11mai 2011 referitoare la Raportul anual pe 2010 privind  
Politica Externă și de Securitate Comună4,

– având în vedere Rezoluția sa din .... 2012 referitoare la Raportul anual pe 2011 al 
Consiliului către Parlamentul European privind  Politica Externă și de Securitate 
Comună5,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 14 noiembrie 2011 referitoare la 
Cornul Africii,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru 
dezvoltare (A7-0000/2012),

A. întrucât lupta împotriva Al-Shabaab și lipsa unei stabilități politice și economice clare în 
Somalia, tensiunile renăscute și riscul de conflict între Sudan și Sudanul de Sud, regiunile 
expuse la conflicte Abiyei și Darfur, tensiunile dintre Etiopia și Eritreea și Somalia, 
tensiunea dintre Eritreea și Djibuti, precum și activitățile teroriste Armatei de Rezistență a 
Domnului (LRA), toate acestea contribuie la a transforma Cornul Africii într-una din 
regiunile cele mai expuse la conflicte și mai tensionate din lume;]

B. întrucât instabilitatea politică continuă și conflictul din Somalia au distrus aproape orice 
perspectivă de dezvoltare economică; întrucât lipsa de perspective stabile, democratice și 
economice pentru populație, în special pentru tineri, împreună cu absența statului de drept, 
furnizează un teren fertil pentru încurajarea de activități criminale, inclusiv pirateria și 
contrabanda cu stupefiante, și sprijină grupuri teroriste precum Al-Shabaab, întrucât, din 
păcate, pirateria continuă să fie văzută de unii somalezi ca singura sursă  profitabilă și  

                                               
1  Texte adoptate, P6_TA(2007)0180.
2  Texte adoptate, P6_TA(2009)0026.
3  Texte adoptate, P6_TA(2011)0027.
4  JO C 349 E, 22.12.2010, p. 51.
5  Texte adoptate, P7_TA(2012)0000.
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viabilă de venituri și mijloace pentru obținerea unui standard de viață mai ridicat;

C. întrucât Etiopia, Kenya și Uganda au oferit un sprijin militar și politic valoros pentru 
eforturile de a asigura stabilitatea în regiune, dovedind astfel o soluție viabilă pentru că 
securitatea și stabilitatea în regiune poate fi afro-deținută și condusă de-african, cu mediu 
activ de comunitatea internațională;  întrucât Uniunea Africană (UA) este un partener 
valoros pentru pacea și stabilitatea în regiune

D. întrucât Autoritatea Interguvernamentală pentru dezvoltare (IGAD) ar putea juca un rol 
important în arhitectura politică și de securitate a zonei și un rol esențial în prevenirea 
conflictelor și în integrarea politică și economică din Cornul Africii, care ar putea angaja 
și ancora țările din o zonă într-o agendă politică și economică comună;

1. salută strategia UE pentru Cornul Africii, și mai ales abordarea globală care are la bază 
rezolvarea preocupările legate de securitate și stabilitate, concomitent cu  abordarea 
cauzelor determinante ale acestora; sprijină strategia care are la bază cinci direcții:  (i) 
construirea unor structuri politice robuste si responsabile în toate țările din Cornul Africii; 
(ii) conlucrarea cu țările și organizațiile internaționale din regiune pentru rezolvarea 
conflictelor,  (iii) preocuparea pentru ca nesiguranța existentă în zonă să nu amenințe 
securitatea altor state;  (iv) susținerea eforturilor de a promova creșterea economică și 
reducerea sărăciei;  și (v) sprijinirea cooperării regionale politice și economice;

2. salută numirea unui reprezentant special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Cornul 
Africii, după cum a solicitat Parlamentul European în rezoluția din 10 mai 2007 
menționată mai sus, referitoare la Cornul Africii; reamintește că în rezoluția sa 
Parlamentul European a solicitat RSUE pentru Cornul Africii, să prezinte rapoarte 
periodice Parlamentului și a invitat RSUE pentru Cornul Africii să păstreze dialogul și 
schimburile de opinii regulate cu membri; salută, de asemenea, numirea unui RSUE 
pentru Sudan și Sudanul de Sud;  consideră că, în vederea asigurării consultării și 
coordonare depline a acțiunii, cei doi reprezentanți speciali ar trebui consultați în mod 
regulat de către serviciile competente de programare pentru instrumentele financiare 
destinate acțiunii externe a UE, și ar trebui să le ofere regulat consultanță politică și 
strategică; 

3. salută contribuția importantă a operațiunii ATALANTA a EU-NAVFOR la securitatea 
maritimă în largul coastei Somaliei, prin protejarea navelor navlosite care distribuie 
ajutoare în Somalia, în cadrul Programului alimentar mondial, și a altor nave vulnerabile,  
precum și provizii pentru AMISOM;  salută decizia Consiliului din 23 martie 2012 de 
prelungire a misiunii EUNAVFOR Atalanta până în decembrie 2014 și extinderea 
mandatului său la atacarea bazelor operaționale ale piraților, situate pe țărm; îndeamnă 
statele membre să se asigure că EUNAVFOR Atalanta este sprijinită în mod adecvat prin 
monitorizare adecvată și nave de patrulare, precum și cu mijloace de urmărire a piraților 
pe teren; 

4. salută decizia Consiliului Afaceri Externe din 12 decembrie 2011, de instituire a unei 
inițiative maritime regionale de consolidare a capacităților, numită EUCAP Nestor, pentru 
a consolida capacitățile maritime și judiciare și de formare profesională a forțelor de 
poliție de coastă și a judecătorilor, în cinci țări din Cornul Africa și Oceanul Indian de 
Vest;  solicită o coordonare strânsă cu alte inițiative, inclusiv proiectul Marsic al UE, în 



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

RO

cadrul programului privind rutele maritime critice, sponsorizat de către Instrumentul 
pentru stabilitate; consideră că numai prin consolidarea capabilităților de securitate de 
coastă ale țărilor riverane, UE și partenerii săi își vor putea retrage patrulele navale din 
zonă;

5. salută decizia din iulie 2011, de extindere și reorientare a mandatului Misiunii Uniunii 
Europene de pregătire (EUTM), cu cartierul general în Uganda;  cu toate acestea, solicită 
monitorizarea atentă a tuturor recruților pregătiți de EUTM pentru a asigura că aceștia 
sunt integrați în forțele armate somaleze iar dezertările sunt investigate imediat; solicită, 
de asemenea, monitorizarea atentă a schemei de plată pentru forțele de instrucție, să se 
asigure că sumele ajung la beneficiarii scontași și îi motivează, îi fac devotați și angajați, 
asigurându-se astfel că viitoarele forțe de securitate din Somalia vor avea capacitatea de a-
și asuma responsabilitatea local;

6. subliniază necesitatea unei coordonări strategice strânse a tuturor actorilor care sunt 
implicați în chestiunile de securitate, în special misiunile EU-NAVFOR ATALANTA, 
EUTM Somalia și EUCAP Nestor, precum și cele ale NATO (Operațiunea Shield 
Atlantic), ONU și AMISOM; consideră că decizia Consiliului din 23 martie 2012 de a 
activa ad-hoc Centrul de operațiuni al UE ar trebui să producă o mai mare coordonare a 
UE în cadrul Strategiei pentru Cornul Africii;

7. solicită, în regim de urgență, sprijinirea sistemelor justiției și de penitenciarelor din țările 
care au încheiat acorduri de transfer cu UE (Kenya, Seychelles și Mauritius), precum și 
pentru sprijinirea autorităților somaleze pentru a le asigura capacitatea judecătorească și 
procesele juridice necesare, în conformitate cu standardele internaționale în domeniul 
drepturilor omului, pentru a face față juridic situației piraților capturați și militanților Al-
Shabaab;

8. consideră că ar putea fi investite mai multe resurse în IGAD pentru a promova un sistem 
de bună guvernare, precum și un dialog politic real și mecanisme de construire a 
consensului  între toate statele sale membre;  reamintește faptul că acesta va fi extrem de 
important în promovarea unui cadru instituțional regional pentru dialog și coordonare între 
țările din regiune, în special Etiopia, Kenya și Uganda, care, ca actori principali în regiune 
trebuie să continue să-și coordoneze eforturile și să urmărească obiectivele comune; 
reamintește în continuarea că IGAD ar putea oferi un cadru adecvat pentru dialogul și 
coordonarea legate de exploatarea resurselor naturale vitale cum ar fi apa;

9. este de opinie că Etiopia în special are un puternic potențial democratic și are o tradiție de 
lungă durată pentru implicarea societății civile; ar trebui făcute din nou eforturi pentru a 
promova dialogul cu autoritățile etiopiene referitor la continuarea reformelor democratice;   
subliniază importanța asistenței continui pentru Sudanul de Sud Sudan, cu scopul de a 
crea și susține o societatea civilă eficientă; crede cu tărie că noul instrument pentru 
promovarea democrației și a drepturilor omului ar trebui să includă linii de finanțare ad-
hoc pentru Cornul Africii; 

10. subliniază că sfârșitul mandatului GFT este un test esențial pentru potențialul Somaliei ca 
stat funcțional; consideră că va fi important să se faciliteze un dialog politic inclusiv în 
Somalia și  să se promoveze procesele de construire a consensului pentru a sprijini noul 
guvern al Somaliei;  subliniază faptul că, pentru sustenabilitatea pe termen lung al 
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Somaliei ca un stat federal, pentru beneficiul întregii țări, vor fi esențiale structuri 
economice durabile și incluzive și un sistem de repartizare a viitoarelor venituri provenite 
din exploatarea petrolului și gazelor în Puntland;

11. subliniază exemplul foarte pozitiv al Somaliland, care și-a demonstrat capacitatea de a 
dezvolta și consolida structurile sale democratice, economice și administrative, pe 
parcursul a mai mult de douăzeci de ani; ia act de faptul că Somaliland a avut până acum 
succese mari în domeniul securității și al consolidării stabilității pe teritoriul său, precum 
și în cooperarea în lupta împotriva pirateriei și terorismului; își exprimă îngrijorarea, 
totuși, că în cazul în care Al-Shabaab s-ar regrupa în regiunile de frontieră montane, 
Somaliland ar putea deveni vulnerabilă;  subliniază, prin urmare, că este esențială 
susținerea Somaliland-ului în lupta împotriva terorismului, inclusiv promovarea 
diversificării economice și a dezvoltării capacităților pentru ocuparea forței de muncă 
pentru tineri;  subliniază că, în căutarea unei soluții pentru stabilitatea pe termen lung și de 
securitate din Somalia, este important să se evalueze exemplul pozitiv de stabilitate oferit 
de Somaliland; ia act de faptul că a Somaliland urmărește în prezent re-recunoașterea sa 
ca un stat propriu, separat;

12. invită guvernul etiopian să adopte în mod oficial demarcarea virtuală efectuată de Comisia 
de trasare a frontierelor între Etiopia și Eritreea, ca decizie finală și obligatorie; invită 
guvernul eritreean să accepte dialogul cu Etiopia, să se implice în procesul de retragere a 
trupelor de la frontieră, de demarcare fizică în conformitate cu decizia Comisiei pentru 
trasarea frontierelor, precum și de normalizare a relațiilor cu Etiopia, inclusiv sub forma 
redeschiderii frontierelor; invită comunitatea internațională să elaboreze o foaie de parcurs 
pentru a ajuta Eritreea în restaurarea structurilor sale politice și economice și pentru a crea 
capacitățile necesare unei sustenabilități pe termen lung și unei funcționări eficiente;  
subliniază că orice ajutor care nu urmărește obiective umanitare ar trebui să fie strict 
condiționat de un angajament al autorităților din Eritreea de a facilita o tranziție 
democratică și de a îmbunătăți situația drepturilor omului în țară;

13. subliniază necesitatea urgentă a unui acord privind împărțirea veniturilor din petrol între
Sudan și Sudanul de Sud și că un conflict reînnoit între cele două țări ar putea avea 
consecințe grave pentru sustenabilitatea Sudanului de Sud ca stat nou, independent și ar 
pune în pericol stabilitatea regională;  sprijină eforturile depuse de comisia condusă de 
fostul președinte sud-african Thabo Mbeki pentru rezolvarea tuturor problemelor 
nesoluționate și solicită RSUE pentru Sudan și Sudanul de Sud să depună toate eforturile 
posibile pentru a se asigura că comisia Mbeki își păstrează un rol central în promovarea 
unei soluții pentru Sudan și Sudanul de Sud; invită RSUE pentru Sudan și Sudanul de Sud 
să se coordoneze cu șeful de delegațiilor din Sudan și Sudanul de Sud pentru a se asigura 
că angajamentul UE, eforturile politice și de asistență rămân la un grad foarte ridicat de 
vizibilitate;

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
SEEA, precum și statelor membre.


