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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o strategiji EU za Afriški rog
(2012/2026(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. maja 2007 o Afriškem rogu: regionalno 
politično partnerstvo EU za mir, varnost in razvoj1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2009 o razmerah na območju Afriškega 
roga2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. marca 2010 o letnem poročilu iz leta 2009 o 
skupni zunanji in varnostni politiki3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. maja 2011 o letnem poročilu iz leta 2010 o 
skupni zunanji in varnostni politiki4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne ....... 2012 o letnem poročilu Sveta Evropskemu 
parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki5,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o Afriškem rogu z dne 14. novembra 2011,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za razvoj (A7–
0000/2012),

A. ker boj proti skupini Al Šabab ter pomanjkanje trdne politične in gospodarske stabilnosti v 
Somaliji, nove napetosti in možnost sporov med Sudanom in Južnim Sudanom, h 
konfliktom nagnjeni pokrajini Abyei in Darfur, napetosti med Etiopijo, Eritrejo in 
Somalijo, napetosti med Eritrejo in Džibutijem ter teroristična aktivnost Gospodove 
uporniške vojske (LRA) skupaj prispevajo k temu, da je Afriški rog eno izmed območij, ki 
so v svetovnem merilu najbolj izpostavljena sporom in napetostim;

B. ker so zaradi stalne politične nestabilnosti in sporov v Somaliji praktično onemogočene 
vse možnosti gospodarskega razvoja; ker pomanjkanje stabilnih demokratičnih in 
gospodarskih priložnosti za prebivalstvo, posebno za mlade, v povezavi z odsotnostjo 
načel pravne države, predstavlja plodna tla za spodbujanje kriminalnih dejavnosti, 
vključno s piratstvom in tihotapljenjem mamil, ter podpira teroristične skupine, kot je Al 
Šabab; ker nekateri Somalci piratstvo žal še vedno vidijo kot edini dobičkonosen in 
zanesljiv vir dohodkov ter sredstvo za doseganje višjega življenjskega standarda;

                                               
1  Sprejeta besedila, (P6_TA(2007)0180).
2  Sprejeta besedila, (P6_TA(2009)0026).
3  Sprejeta besedila, (P6_TA(2011)0027).
4  UL C 349 E, 22.12.2010, str. 51.
5  Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0000.
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C. ker so Etiopija, Kenija in Uganda zagotovile dragoceno vojaško in politično podporo 
prizadevanjem, da bi vzpostavili stabilnost v regiji, ter tako dokazale, da lahko afriške 
države ob dejavni podpori mednarodne skupnosti zagotovijo in vodijo učinkovito rešitev 
varnosti in stabilnosti v regiji; ker je Afriška unija (AU) dragocen partner za mir in 
stabilnost v regiji;

D. ker lahko Medvladni organ za razvoj (IGAD) odigra osrednjo vlogo v politični in 
varnostni strukturi regije in odločilno vlogo pri preprečevanju sporov ter političnem in 
gospodarskem povezovanju v Afriškem rogu, kar bi lahko države te regije spodbudilo k 
trdnejši zavezi skupnim političnim in gospodarskim ciljem;

1. pozdravlja strategijo EU za Afriški rog, zlasti njen celoviti pristop, ki temelji na reševanju 
vprašanj varnosti in stabilnosti, pri čemer se loteva temeljnih vzrokov teh težav; podpira 
petstransko strategijo, ki temelji na: (i) vzpostavitvi čvrstih in odgovornih političnih 
struktur v vseh državah Afriškega roga; (ii) prizadevanju za reševanje sporov skupaj z 
državami te regije in mednarodnimi organizacijami; (iii) zagotavljanju, da obstoječa 
negotovost v regiji ne bi ogrozila varnosti drugih držav; (iv) podpiranju prizadevanj za 
pospeševanje gospodarske rasti in zmanjševanje revščine; in (v) podpiranju političnega in 
gospodarskega regionalnega sodelovanja;

2. pozdravlja imenovanje posebnega predstavnika Evropske unije za Afriški rog, k čemur je 
pozval Parlament v prej omenjeni resoluciji z dne 10. maja 2007 o Afriškem rogu; 
opozarja, da je Parlament v resoluciji pozval posebnega predstavnika EU za Afriški rog, 
naj Parlamentu posreduje redna poročila, in ga poziva, naj vzdržuje dialog ter redno 
izmenjavo mnenj z evropskimi poslanci; pozdravlja tudi imenovanje posebne predstavnice
EU za Sudan in Južni Sudan; meni, da se morajo pristojne programske službe za finančne 
instrumente za zunanje delovanje EU redno posvetovati z obema posebnima 
predstavnikoma EU, da bi tako zagotovili celovito posvetovanje o ukrepih in njihovo 
usklajevanje, ter jima zagotavljati redne politične in strateške nasvete;

3. pozdravlja pomemben prispevek operacije EUNAVFOR Atalanta k pomorski varnosti v 
obalnih vodah Somalije z zaščito plovil, ki dostavljajo pomoč Somaliji v okviru 
Svetovnega programa za hrano, ter drugih ogroženih plovil in dobav misiji AMISOM; 
pozdravlja sklep Sveta z dne 23. marca 2012 o podaljšanju operacije EUNAVFOR 
Atalanta do decembra 2014 in razširitvi njenega mandata, da bi se lahko usmerila na 
kopenske operativne baze piratov; poziva države članice, naj zagotovijo ustrezno podporo 
operaciji EUNAVFOR Atalanta s primernimi nadzornimi in patruljnimi plovili ter s 
sredstvi za pregon piratov na kopnem; 

4. pozdravlja sklep Sveta za zunanje zadeve z dne 12. decembra 2011 o vzpostavitvi pobude 
za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti, imenovane EUCAP Nestor, da bi okrepili 
zmogljivosti na morju in v pravosodju ter izboljšali usposabljanje pripadnikov obalne 
policije in sodnikov v petih državah na Afriškem rogu in ob zahodnem Indijskem oceanu; 
poziva k tesnemu usklajevanju z drugimi pobudami, vključno z evropskim projektom 
MARSIC v okviru programa kritičnih pomorskih poti, ki ga financira instrument za 
stabilnost; meni, da bodo EU in njeni partnerji lahko svoje pomorske patrulje s tega 
območja umaknili samo ob izboljšanju zmogljivosti obalne varnosti obrežnih držav;

5. pozdravlja sklep iz julija 2011, da se podaljša mandat misije EU za usposabljanje (EUTM) 
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s sedežem v Ugandi in preusmeri njegovo težišče; kljub temu poziva k pozornemu 
spremljanju vseh nabornikov, ki se usposabljajo v okviru misije EUTM, da bi zagotovili 
njihovo vključevanje v somalijske oborožene sile ter nemudoma preiskali morebitne 
prebege; poziva tudi k pozornemu spremljanju plačilne verige pri usposabljanju vojske z 
namenom zagotavljanja, da plačilo prejmejo upravičenci, ki jim je to namenjeno, s čimer 
se spodbuja njihova motiviranost, pripadnost in zavezanost, hkrati pa zagotavlja, da bodo 
prihodnje somalijske varnostne sile sposobne prevzemati odgovornost;

6. poudarja potrebo po tesnem strateškem usklajevanju med vsemi akterji v zvezi z 
varnostjo, zlasti med misijami EUNAVFOR Atlanta, EUTM Somalija in EUCAP Nestor, 
pa tudi zvezo NATO (operacija Oceanski ščit), Združenimi narodi in misijo Afriške unije 
v Somaliji; meni, da bi moral sklep Sveta z dne 23. marca 2012 o ad hoc aktiviranju 
operativnega centra EU olajšati usklajevanje EU v okviru strategije za Afriški rog;

7. poziva, da je treba nujno pomagati pravosodnim in kazenskim sistemom držav, ki so z EU 
sklenile sporazume o premestitvi osumljenih piratov (Kenija, Sejšeli in Mauritius), ter 
podpreti somalijske oblasti, da si zagotovijo pravosodne zmogljivosti in ustrezne sodne 
postopke v skladu z mednarodnimi standardi s področja človekovih pravic, da bi lahko 
obravnavali zajete pirate in člane militantne skupine Al Šabab;

8. meni, da bi bilo treba večji del virov vlagati v Medvladni organ za razvoj (IGAD), s čimer 
bi spodbujali sistem odgovornega vodenja ter učinkovit politični dialog in mehanizme 
doseganja soglasja med vsemi državami članicami organa; opozarja, da je izredno 
pomembno spodbujati regionalni institucionalni okvir za dialog in usklajevanje med 
državami te regije, zlasti ko gre za Etiopijo, Kenijo in Ugando, ki morajo kot osrednji 
akterji v regiji še naprej usklajevati svoja prizadevanja in slediti skupnim ciljem; nadalje 
opozarja, da bi lahko bil organ IGAD ustrezen okvir za dialog in usklajevanje v zvezi z 
izkoriščanjem življenjsko pomembnih naravnih virov, kot je voda;

9. meni, da ima zlasti Etiopija velik demokratični potencial in dolgo tradicijo sodelovanja 
civilne družbe ter da je treba obnoviti prizadevanja za pospeševanje dialoga z etiopskimi 
oblastmi o nadaljnjih demokratičnih reformah; poudarja pomen stalne pomoči Južnemu 
Sudanu z namenom vzpostaviti in ohraniti učinkovito civilno družbo; je trdno prepričan, 
da bi moral novi instrument za spodbujanje demokracije in človekovih pravic vsebovati 
načine priložnostnega financiranja za Afriški rog; 

10. poudarja, da je konec mandata prehodne zvezne vlade ključni preizkus potenciala 
Somalije kot delujoče države; meni, da bo v Somaliji pomembno spodbujati vključujoč 
politični dialog in procese doseganja soglasja, s čimer bi podprli novo somalijsko vlado; 
poudarja, da bodo uspešne in vključujoče gospodarske strukture ter sistem delitve 
prihodkov prihodnjega črpanja nafte in plina v Puntlandu, ki bi bil v prid celotni državi, 
bistvenega pomena za dolgoročni obstoj Somalije kot zvezne države;

11. poudarja izjemno pozitiven zgled Somalilanda, ki že več kot dvajset let dokazuje svojo 
sposobnost za razvoj in utrjevanje demokratičnih, gospodarskih in upravnih struktur; 
ugotavlja, da je bil Somaliland doslej zelo uspešen pri utrjevanju varnosti in stabilnosti na 
svojem ozemlju ter pri sodelovanju v boju proti piratstvu in terorizmu; vendar izraža 
zaskrbljenost, da bi Somaliland lahko postal ranljiv, če bi se v goratih mejnih območjih 
znova začele zbirati skupine Al Šababa; zato poudarja, da je treba Somaliland nujno 
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podpreti v boju proti terorizmu, vključno s spodbujanjem gospodarske raznolikosti in 
povečevanjem možnosti za zaposlovanje mladih; poudarja, da je pri iskanju rešitve za 
dolgoročno stabilnost in varnost Somalije pomembno ovrednotiti pozitiven zgled 
stabilnosti v Somalilandu; ugotavlja, da si Somaliland trenutno prizadeva za ponovno 
priznanje lastne samostojne države;

12. poziva etiopsko vlado, naj formalno potrdi virtualno razmejitev med Eritrejo in Etiopijo, 
ki jo je opravila komisija za mejo, kot dokončno in obvezujočo; poziva eritrejsko vlado, 
naj pristane na sodelovanje v dialogu z Etiopijo, kar bi pripeljalo do odpoklica vojske z 
meja, do fizične razmejitve v skladu s sklepom komisije za mejo ter do normalizacije 
odnosov z Etiopijo, vključno s ponovnim odprtjem meje; poziva mednarodno skupnost, 
naj sestavi načrt, ki bi Eritreji pomagal obnoviti lastne politične in gospodarske strukture 
ter jo usposobiti za dolgoročno vzdržnost in učinkovito delovanje; poudarja, da mora biti 
vsaka pomoč, ki ni namenjena uresničevanju humanitarnih ciljev, strogo pogojena z 
zavezo Eritrejskih oblasti, da bodo spodbujale prehod k demokraciji in izboljšanje stanja 
človekovih pravic v državi;

13. poudarja, da je nujno potreben sporazum o delitvi prihodkov od nafte med Sudanom in 
Južnim Sudanom ter da bi ponoven spor med njima lahko močno ogrozil obstoj Južnega 
Sudana kot nove neodvisne države in ogrozil regionalno stabilnost; podpira prizadevanja 
skupine, ki jo vodi nekdanji južnoafriški predsednik Thabo Mbeki, da bi razrešili vsa 
odprta vprašanja, in poziva posebno predstavnico EU za Sudan in Južni Sudan, naj si čim 
bolj prizadeva, da bi Mbekijeva skupina ohranila osrednjo vlogo pri spodbujanju rešitev 
med Sudanom in Južnim Sudanom; poziva posebno predstavnico EU za Sudan in Južni 
Sudan, naj se uskladi z vodjo delegacij v Sudanu in Južnem Sudanu, da bi sodelovanju, 
političnim prizadevanjem in pomoči EU zagotovili ohranitev visoke stopnje 
prepoznavnosti;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, Evropski 
službi za zunanje delovanje ter državam članicam.


