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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stratégii EÚ pre región Afrického rohu
(2012/2026(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na uznesenie Parlamentu z 10. mája 2007 o Africkom rohu: regionálne 
politické partnerstvo EÚ za mier, bezpečnosť a rozvoj1,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 15. januára 2009 o situácii v Africkom rohu2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. marca 2010 o výročnej správe o spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politike za rok 20093,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. mája 2011 o výročnej správe o spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politike za rok 20104,

– so zreteľom na svoje uznesenie z ....... 2012 o výročnej správe Rady Európskemu 
parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike5,

– so zreteľom na závery Rady o Africkom rohu  zo 14.novembra 2011,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre rozvoj 
(A7-0000/2012),

A. keďže boj proti skupine aš-Šabáb a nedostatok jasnej politickej a hospodárskej stability v 
Somálsku, obnovené napätie a hrozba konfliktu medzi Sudánom a Južným Sudánom, 
konfliktné regióny Abiyei a Darfur, napätie medzi Etiópiou, Eritreou a Somálskom, 
napätie medzi Eritreou a Džibutskom a teroristické aktivity Armády božieho odporu 
(LRA) sú všetko situácie, ktoré prispievajú k tomu, že oblasť Afrického rohu je jedným z 
najkonfliktnejších regiónov s najvypätejšou situáciou na svete;

B. keďže pretrvávajúca politická nestabilita a konflikty v Somálsku prakticky zničili 
akékoľvek vyhliadky na hospodársky rozvoj; keďže nedostatok stabilných 
demokratických a hospodárskych vyhliadok pre obyvateľstvo, najmä pre mladých ľudí, v 
kombinácii s absenciou právneho štátu je živnou pôdou pre trestnú činnosť vrátane 
pirátstva a pašovania drog a vytvára priestor pre pôsobenie teroristických skupín, akou je 
aš-Šabáb; keďže pirátstvo niektorí Somálčania bohužiaľ naďalej považujú za jediný 
výnosný a dostupný zdroj príjmov a prostriedok k dosiahnutiu vyššej životnej úrovne;

C. keďže Etiópia, Keňa a Uganda poskytli cennú vojenskú a politickú podporu úsiliu o 

                                               
1  Prijaté texty, P6_TA(2007)0180.
2  Prijaté texty, P6_TA(2009)0026.
3  Prijaté texty, P6_TA(2011)0027.
4  Ú. v. EÚ C 349 E, 22.12.2010, s. 51.
5  Prijaté texty, P7_TA(2012)0000.
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dosiahnutie stability v regióne, čím dokázali, že africké krajiny dokážu za aktívnej 
podpory medzinárodného spoločenstva iniciovať a riadiť realizáciu schodného riešenia, 
ktoré prinesie bezpečnosť a stabilitu v regióne; keďže Africká únia (AÚ) je cenným 
partnerom v úsilí o dosiahnutie mieru a stability v regióne;

D. keďže Medzivládny úrad pre rozvoj (IGAD) by mohol zohrávať ústrednú úlohu v 
politickom a bezpečnostnom usporiadaní regiónu a rozhodujúcu úlohu v predchádzaní 
konfliktom a v politickej a hospodárskej integrácii Afrického rohu, čo by mohlo zaviazať 
krajiny regiónu k spoločnej politickej a hospodárskej agende a pevne ich s ňou spojiť;

1. víta stratégiu EÚ pre Africký roh, a najmä jej komplexný prístup k riešeniu problémov 
bezpečnosti a stability, v rámci ktorého sa zaoberá ich prvotnými príčinami; podporuje 
stratégiu skladajúcu sa z piatich hlavných cieľov: i) budovať pevné a zodpovedné 
politické štruktúry vo všetkých krajinách Afrického rohu; ii) spolupracovať s krajinami 
regiónu a medzinárodnými organizáciami na riešení konfliktov; iii) zabezpečovať, aby 
existujúci nedostatok bezpečnosti v regióne nehrozil bezpečnosť iných štátov; iv)
podporovať úsilie o presadenie hospodárskeho rastu a o obmedzenie chudoby; a v) 
podporovať regionálnu politickú a hospodársku spoluprácu;

2. víta vymenovanie osobitného zástupcu Európskej únie pre Africký roh, ako to Parlament 
žiadal vo svojom vyššie uvedenom uznesení z 10. mája 2007 o Africkom rohu; pripomína, 
že Parlament vo svojom uznesení požiadal osobitného zástupcu EÚ pre Africký roh, aby 
Parlamentu predkladal pravidelné správy, a vyzýva osobitného zástupcu EÚ pre Africký 
roh, aby pokračoval v pravidelnom dialógu a výmene s názorov s poslancami; víta tiež 
vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre Sudán a Južný Sudán; vyjadruje presvedčenie, 
že v záujme zabezpečenia plnej miery konzultácií a koordinácie by príslušné 
programovacie útvary finančných nástrojov pre vonkajšiu činnosť EÚ mali viesť 
pravidelné konzultácie s obomi osobitnými zástupcami a mali by im poskytovať 
pravidelné poradenstvo o politických a strategických otázkach;

3. víta významný prínos operácie EU NAVFOR pod názvom Atalanta pre ochranu námornej 
dopravy pri pobreží Somálska zaistením ochrany pre prenajaté plavidlá v rámci Svetového 
potravinového programu, ktoré zabezpečujú dodávky pomoci do Somálska, a pre ďalšie 
nechránené plavidlá, ako aj dodávky pre AMISOM; víta rozhodnutie Rady z 23. marca 
2012 o predĺžení operácie EU NAVFOR Atalanta do decembra 2012 a o predĺžení jej 
mandátu s cieľom zamerať sa na operačné základne pirátov na pevnine; naliehavo žiada 
členské štáty, aby zabezpečili, že EUNAVFOR Atalanta bude náležite vybavená 
strážnymi a hliadkovacími loďami, ako k prostriedkami na stíhanie pirátov na súši; 

4. víta rozhodnutie zasadnutia Rady pre zahraničné veci z 12. decembra 2011 ustanoviť 
regionálnu námornú iniciatívu na budovanie kapacít s názvom EUCAP Nestor s cieľom 
posilniť námorné a súdne kapacity a výcvik členov pobrežnej polície a odbornú prípravu 
sudcov v piatich krajinách Afrického rohu a západnej časti Indického oceánu; žiada úzku 
spoluprácu s ostatnými iniciatívami vrátane projektu EÚ MARSIC, ktorý vznikol v rámci 
programu kľúčových námorných trás financovaných z nástroja stability; vyjadruje 
presvedčenie, že  EÚ a jej partneri budú môcť stiahnuť svoje námorné hliadky z tejto 
oblasti iba po posilnení pobrežných bezpečnostných kapacít pobrežných krajín;

5. víta rozhodnutie z júla 2011 rozšíriť a mandát výcvikovej misie EÚ (EUTM) v Ugande a 
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prehodnotiť jeho ciele; avšak žiada intenzívne sledovanie všetkých absolventov výcviku 
výcvikovej misie EÚ s cieľom zabezpečiť, že budú zaradení do somálskych ozbrojených 
síl, a okamžite prešetriť každý prípad zbehnutia; zároveň žiada intenzívne sledovanie 
reťazca platieb pre výcvikové jednotky, aby sa zabezpečilo, že platby skončia v rukách 
určených príjemcov a budú ich motivovať k vernosti a prijatiu záväzkov, čím sa zabezpečí 
schopnosť budúcich bezpečnostných síl Somálska prevziať zodpovednosť;

6. zdôrazňuje potrebu úzkej strategickej koordinácie medzi všetkými účastníkmi v oblasti 
bezpečnosti, najmä medzi operáciami EU-NAVFOR ATALANTA, EUTM Somálsko a 
EUCAP Nestor, ako aj medzi NATO (operácia Atlantický štít), OSN a AMISOM; 
nazdáva sa, že rozhodnutie Rady z 23. marca 2012 aktivovať operačné centrum EÚ ad hoc 
by umožnilo lepšiu koordináciu EÚ v rámci stratégie pre oblasť Afrického rohu;

7. žiada, aby sa bezodkladne venovala pomoc systému súdnictva a väzenskému systému 
krajín, ktoré uzavreli dohody o vydávaní EÚ (Keňa, Seychely a Maurícius), ako aj 
podporu somálskym orgánom s cieľom zabezpečiť justičné kapacity a riadne zákonné 
procesy so zajatými pirátmi a aktivistami skupiny aš-Šabáb v súlade so medzinárodnými 
štandardmi v oblasti ľudských práv;

8. je toho názoru, že by sa mohlo Medzinárodnému úradu pre rozvoj venovať viac 
prostriedkov s cieľom podporiť systém správneho riadenia vecí verejných, ako aj účinný 
politický dialóg a mechanizmy budovania konsenzu medzi všetkými členskými štátmi; 
pripomína, že bude vrcholne naliehavé podporiť regionálny inštitucionálny rámec pre 
dialóg a spoluprácu medzi krajinami regiónu s osobitným zreteľom na Etiópiu, Keňu a 
Ugandu, ktoré ako kľúčoví aktéri v regióne naďalej potrebujú koordinovať úsilie a 
sledovať spoločné ciele; ďalej pripomína, že Medzinárodný úrad pre rozvoj by mohol 
poskytnúť primeraný rámec pre dialóg a spoluprácu týkajúci sa využívania životne 
dôležitých prírodných zdrojov, akým je voda;

9. zastáva názor, že predovšetkým Etiópia má výrazný demokratický potenciál a dlhú 
tradíciu angažovanej občianskej spoločnosti; a že by sa malo obnoviť úsilie o podporu 
dialógu s etiópskymi orgánmi o ďalšie demokratické reformy; zdôrazňuje, že je dôležité 
sústavne poskytovať pomoc Južnému Sudánu s cieľom vytvoriť a podporiť skutočnú 
občiansku spoločnosť; vyjadruje silné presvedčenie, že nový nástroj na podporu 
demokracie a ľudských práv by mal zahŕňať toky ad hoc financovania pre Africký roh; 

10. zdôrazňuje, že za týmto účelom je mandát dočasnej federálnej vlády kľúčovým testom 
toho, či má Somálsko potenciál stať sa funkčným štátom; nazdáva sa, že bude dôležité 
vytvoriť podmienky pre inkluzívny politický dialóg v Somálsku a presadzovať procesy 
tvorby konsenzu s cieľom podporiť novú vládu Somálska; zdôrazňuje, že pre dlhodobú 
udržateľnosť Somálska ako federálneho štátu budú rozhodujúce realizovateľné a 
inkluzívne hospodárske štruktúry a systém spoločnej deľby ziskov, pokiaľ ide o budúce 
čerpanie ropy a plynu v Puntlande v prospech celej krajiny;

11. zdôrazňuje veľmi pozitívny príklad Somalilandu, ktorý za vyše dvadsať rokov preukázal 
schopnosť budovať a upevňovať svoje demokratické, hospodárske a administratívne 
štruktúry; poznamenáva, že Somaliland bol doposiaľ veľmi úspešný, pokiaľ ide o 
upevňovanie bezpečnosti a stability na svojom území a o spoluprácu v boji proti pirátstvu 
a terorizmu; vyjadruje však obavy z toho, že ak by sa skupina aš-Šabáb preskupila do 
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hornatých hraničných regiónov, Somaliland by sa mohlo stať zraniteľným; preto 
zdôrazňuje, že je dôležité podporovať Somaliland v boji proti terorizmu, okrem iného 
prostredníctvom podpory hospodárskej diverzifikácii a budovania kapacít pre 
zamestnanosť mladých ľudí; zdôrazňuje, že v snahe nájsť riešenie pre dlhodobú stabilitu a 
bezpečnosť v Somálsku je dôležité zhodnotiť pozitívny príklad stability Somalilandu; 
poznamenáva, že Somaliland sa v súčasnosti snaží, aby bol uznaný ako samostatný 
svojprávny štát;

12. vyzýva vládu Etiópie, aby oficiálne uznala demarkačnú líniu hraničnej komisie medzi 
Ertireou a Etiópiou ako konečnú a záväznú; vyzýva eritrejskú vládu, aby súhlasila s 
nadviazaním dialógu s Etiópiou o riešení procesu sťahovania vojenských jednotiek z 
hranice a skutočného vytýčenia hranice v súlade s rozhodnutím hraničnej komisie, ako aj 
o normalizácii vzťahov s Etiópiou vrátane opätovného otvorenia hraníc; vyzýva 
medzinárodné spoločenstvo, aby vypracovalo plán realizácie pomoci Eritrei pri obnove jej 
politických a hospodárskych štruktúr a aby vytvorila kapacitu pre dlhodobú udržateľnosť 
a efektívne fungovanie; zdôrazňuje, že každá pomoc, ktorá nesleduje humanitárne ciele, 
by mala byť prísne podmienená tým, ako budú eritrejské orgány plniť záväzok napomáhať 
demokratickú transformáciu a zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v krajine;

13. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebná dohoda o spoločnej deľbe výnosov z ropy medzi 
Sudánom a Južným Sudánom a že obnova konfliktu medzi týmito dvoma krajinami by 
mohla mať nepriaznivý vplyv na udržateľnosť Južného Sudánu ako nového nezávislého 
štátu a mohla by ohroziť regionálnu stabilitu; podporuje úsilie panelu, ktorý vedie bývalý 
juhoafrický prezident Thabo Mbeki, o riešenie sporných otázok a vyzýva osobitného 
zástupcu EÚ pre Sudán a Južný Sudán, aby vyvinul čo najväčšie úsilie s cieľom 
zabezpečiť ústrednú úlohu panela pod vedením prezidenta Mbekiho v podpore hľadania 
riešení medzi Sudánom a Južným Sudánom; vyzýva osobitného zástupcu pre Sudán a 
Južný Sudán, aby skoordinoval svoju činnosť s vedúcim delegácií v Sudáne a Južnom 
Sudáne s cieľom zabezpečiť, že si zapojenie EÚ, jej politické úsilie a pomoc, ktorú 
poskytuje, zachovajú veľmi vysokú viditeľnosť;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ESVČ a členským 
štátom.


