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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om EU:s strategi för Afrikas horn
(2012/2026(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 10 maj 2007 om Afrikas horn: EU:s regionala 
politiska partnerskap för fred, säkerhet och utveckling1,

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2009 om situationen på Afrikas horn2,

– med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2010 om den årliga rapporten om den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 20093,

– med beaktande av sin resolution av den 11 maj 2011 om den årliga rapporten om den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken 20104,

– med beaktande av sin resolution av den ....... 2012 om rådets årliga rapport till 
Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken5,

– med beaktande av rådets slutsatser om Afrikas horn av den 14 november 2011,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet 
för utveckling (A7–0000/2012), och av följande skäl:

A. Kampen mot Al-Shabaab och bristen på säker politisk och ekonomisk stabilitet i Somalia, 
de förnyade motsättningarna och risken för konflikt mellan Sudan och Sydsudan, de 
konfliktbenägna regionerna Abiyei och Darfur, motsättningarna mellan Etiopien och 
Eritrea och Somalia, motsättningarna mellan Eritrea och Djibouti och de 
terroristhandlingar som begås av Herrens motståndsarmé (LRA) bidrar allihop till att göra 
Afrikas horn till en av de mest konfliktbenägna och spända regionerna i världen.

B. Den fortsatta politiska instabiliteten och konflikten i Somalia har praktiskt taget förstört 
alla möjligheter till ekonomisk utveckling. Bristen på stabila demokratiska och 
ekonomiska framtidsutsikter för befolkningen, i synnerhet för ungdomar, skapar i 
kombination med avsaknaden av rättssäkerhet en gynnsam grogrund för kriminella 
verksamheter, inbegripet piratdåd och narkotikasmuggling, och gör det möjligt för 
terroristgrupper som Al-Shabaab att existera. Tyvärr fortsätter vissa somalier att se 
piratverksamhet som den enda lönsamma och hållbara inkomstkällan och det enda sättet 
att uppnå en högre levnadsstandard.

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0180.
2 Antagna texter, (P6_TA(2009)0026).
3 Antagna texter, (P6_TA(2011)0027).
4 EUT C 349 E, 22.12.2010, s. 51.
5 Antagna texter, P7_TA(2012)0000.
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C. Etiopien, Kenya och Uganda har tillhandahållit värdefullt militärt och politiskt stöd till 
stabilitetsinsatserna i regionen och därigenom visat att en hållbar lösning för att uppnå 
säkerhet och stabilitet i regionen kan skapas och ledas av afrikanska länder, med aktivt 
stöd från världssamfundet. Afrikanska unionen (AU) är en viktig partner för fred och 
stabilitet i regionen.

D. Den mellanstatliga utvecklingsmyndigheten (Igad) skulle kunna ha en central roll i den 
politiska strukturen och säkerhetsstrukturen i regionen och en avgörande roll i 
konfliktförebyggandet och den politiska och ekonomiska integrationen i Afrikas horn, 
vilket skulle binda och förankra länderna i regionen till och i en gemensam politisk och 
ekonomisk plan.

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s strategi för Afrikas horn och i synnerhet dess 
omfattande tillvägagångssätt, där man behandlar säkerhets- och stabilitetsfrågor samtidigt 
som man tar itu med de bakomliggande orsakerna till dessa. Parlamentet stödjer den 
femdelade strategin som baseras på att i) bygga robusta och ansvarsfulla politiska 
strukturer i samtliga länder på Afrikas horn, ii) arbeta med länderna i regionen och 
internationella organisationer för att lösa konflikter, iii) se till att den rådande osäkerheten 
i regionen inte hotar säkerheten i andra stater, iv) stödja insatserna för att främja den 
ekonomiska tillväxten och minska fattigdomen, och v) stödja det regionala politiska och 
ekonomiska samarbetet.

2. Europaparlamentet välkomnar utnämningen av en särskild EU-representant för Afrikas 
horn, vilket parlamentet efterlyste i ovannämnda resolution om Afrikas horn av 
den 10 maj 2007. Parlamentet påminner om att det i sin resolution bad Europeiska 
unionens särskilda representant för Afrikas horn att lämna regelbundna rapporter till 
parlamentet, och uppmanar den särskilda representanten att upprätthålla en regelbunden 
dialog och ett regelbundet åsiktsutbyte med ledamöterna. Parlamentet välkomnar även 
utnämningen av en särskild EU-representant för Sudan och Sydsudan. För att garantera 
samråd och samverkan i åtgärderna bör de två särskilda representanterna regelbundet 
rådfrågas av de behöriga avdelningar som planerar finansieringsinstrumenten för EU:s 
yttre åtgärder, och dessa bör ges regelbunden politisk och strategisk rådgivning.

3. Europaparlamentet välkomnar det viktiga bidrag som Eunavfor Atalanta lämnar till 
sjöfartsskyddet utanför Somalias kust genom att skydda de fartyg som 
Världslivsmedelsprogrammet använder för att transportera bistånd till Somalia och andra 
utsatta fartyg, liksom proviant till Amisom. Parlamentet välkomnar rådets beslut av
den 23 mars 2012 om att förlänga mandatet för Eunavfor Atalanta till december 2014 och 
att utöka insatsområdet till att omfatta piraternas operativa bas på land. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att se till att Eunavfor får tillräckligt med stöd i form av 
lämpliga övervaknings- och patrullfartyg samt resurser för att jaga pirater på land. 

4. Europaparlamentet välkomnar utrikesrådets beslut av den 12 december 2011 om att 
upprätta ett initiativ för regional maritim kapacitetsuppbyggnad, kallat Eucap Nestor, för 
att förstärka de maritima och rättsliga kapaciteterna samt utbildningen av kustpolis och 
domare i fem länder på Afrikas horn och i de västra delarna av Indiska oceanen. 
Parlamentet efterlyser ett nära samarbete med andra initiativ, inbegripet EU:s Marsic-
projekt, inom ramen för programmet för viktiga sjöfartsrutter som finansieras av 
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stabilitetsinstrumentet. Parlamentet anser att endast genom en förstärkning av 
kustsäkerhetskapaciteten i de kustnära länderna kommer EU och dess partner att kunna 
dra tillbaka sina patrullfartyg från området.

5. Europaparlamentet välkomnar beslutet från juli 2011 om att förlänga och omprioritera 
mandatet för EU:s utbildningsuppdrag (EUTM) med bas i Uganda. Parlamentet efterlyser 
dock en noggrann övervakning av alla rekryter som utbildas av EUTM för att se till att de 
integreras i det somaliska försvaret och att eventuella avhopp omedelbart utreds. 
Parlamentet efterlyser likaså en noggrann övervakning av betalningskedjan för de styrkor 
som utbildas för att se till att betalningarna når de avsedda mottagarna och skapar 
motivation, lojalitet och engagemang, och därigenom garanterar att förmågan att ta över 
ansvaret bibehålls hos de somaliska säkerhetsstyrkorna.

6. Europaparlamentet betonar behovet av nära strategisk samordning mellan alla aktörer på 
säkerhetsområdet, i synnerhet Eunavfor Atlanta, EUTM Somalia och Eucap Nestor, 
liksom Nato (insatsen Atlantic Shield), FN och Amisom. Parlamentet anser att rådets 
beslut av den 23 mars 2012 om att vid behov aktivera EU:s operationscentrum skulle 
underlätta en ökad EU-samordning inom ramen för strategin för Afrikas horn.

7. Europaparlamentet efterlyser brådskande stöd till rätts- och kriminalvårdssystemen i de 
länder som har tecknat utlämningsavtal med EU (Kenya, Seychellerna och Mauritius) 
samt stöd till de somaliska myndigheterna för att se till att de har rättslig kapacitet och 
vederbörliga rättsliga förfaranden, i enlighet med internationella standarder för mänskliga 
rättigheter, för att hantera de pirater och Al-Shabaab-medlemmar som tillfångatas.

8. Europaparlamentet anser att mer resurser skulle kunna investeras i Igad för att främja ett 
system med god styrning samt mekanismer för effektiv politisk dialog och 
konsensusbyggande i alla dess medlemsstater. Parlamentet påminner om att det kommer 
att vara ytterst viktigt att främja ett regionalt institutionellt ramverk för dialog och 
samordning bland länderna i regionen, särskilt med avseende på Etiopien, Kenya och 
Uganda, som i egenskap av nyckelaktörer i regionen måste fortsätta att samordna 
insatserna och försöka uppnå delade målsättningar. Parlamentet påminner vidare om att 
Igad skulle kunna tillhandahålla ett lämpligt ramverk för dialog och samordning med 
avseende på exploatering av viktiga naturresurser såsom vatten.

9. Europaparlamentet anser att i synnerhet Etiopien har en stark demokratisk potential och en 
lång tradition av deltagande av civilsamhället, och att förnyade ansträngningar bör göras 
för att främja en dialog med de etiopiska myndigheterna om ytterligare demokratiska 
reformer. Parlamentet framhåller vikten av kontinuerligt stöd till Sydsudan för att skapa 
och upprätthålla ett effektivt civilsamhälle. Parlamentet är övertygat om att det nya 
instrumentet för att främja demokrati och mänskliga rättigheter bör inbegripa tillfälliga 
budgetrubriker för Afrikas horn. 

10. Europaparlamentet betonar att slutet på den federala övergångsmyndighetens mandat är 
ett viktigt test för att avgöra om Somalia fungerar som stat. Parlamentet menar att det 
kommer att vara viktigt att främja en inkluderande politisk dialog i Somalia och att främja 
konsensusbyggande processer för att stödja Somalias nya regering. Parlamentet 
understryker att hållbara och inkluderande ekonomiska strukturer och ett system för 
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intäktsdelning för framtida olje- och gasexploatering i Puntland, till förmån för hela 
landet, kommer att vara avgörande för Somalias långsiktiga stabilitet som en federal stat.

11. Europaparlamentet understryker det mycket positiva exemplet Somaliland, som har visat 
sin kapacitet att utveckla och konsolidera sina demokratiska, ekonomiska och 
administrativa strukturer under mer än 20 år. Parlamentet noterar att Somaliland än så 
länge har nått stora framgångar när det gäller att konsolidera säkerhet och stabilitet på sitt 
territorium och samarbeta mot piratverksamhet och terrorism. Parlamentet uttrycker dock 
oro över att en eventuell omgruppering av Al-Shabaab i de bergiga gränsregionerna skulle 
kunna göra Somaliland sårbart. Parlamentet betonar därför vikten av att stödja Somaliland 
i kampen mot terrorismen, även genom att främja ekonomisk diversifiering och bygga upp 
kapaciteten för ungdomsarbete. Parlamentet betonar att det är viktigt att man under 
strävan efter en lösning för långsiktig stabilitet och säkerhet i Somalia utvärderar det 
positiva exempel som stabiliteten i Somaliland utgör. Parlamentet konstaterar att 
Somaliland för tillfället försöker återfå erkännande som en egen självständig stat.

12. Europaparlamentet uppmanar Etiopiens regering att formellt stödja gränskommissionens 
virtuella gränsdragning mellan Eritrea och Etiopien som slutlig och bindande. Parlamentet 
uppmanar Eritreas regering att gå med på att delta i dialog med Etiopien i syfte att inleda 
tillbakadragandet av trupper från gränsområdet och påbörja den fysiska gränsmarkeringen 
i enlighet med gränskommissionens beslut, liksom att normalisera förbindelserna med 
Etiopien och i samband med det åter öppna gränsen. Parlamentet uppmanar 
världssamfundet att utarbeta en färdplan som kan hjälpa Eritrea att återupprätta sina 
politiska och ekonomiska strukturer och att skapa kapacitet för långsiktig hållbarhet och 
effektiv förvaltning. Parlamentet framhåller att allt icke-humanitärt bistånd endast bör 
beviljas under förutsättning att de eritreanska myndigheterna åtar sig att främja en 
demokratisk övergång och att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i landet.

13. Europaparlamentet betonar det brådskande behovet av ett avtal om delning av 
oljeresurserna mellan Sudan och Sydsudan och att en förnyad konflikt mellan de två
länderna skulle kunna få ödesdigra konsekvenser för hållbarheten i Sydsudan som en ny 
självständig stat och äventyra stabiliteten i regionen. Parlamentet stöder insatserna i den 
panel som leds av den före detta sydafrikanska presidenten Thabo Mbeki för att lösa alla 
kvarstående frågor, och uppmanar Europeiska unionens särskilda representant för Sudan 
och Sydsudan att vidta de åtgärder som krävs för att se till att Mbeki-panelen behåller sin 
centrala roll i främjandet av en lösning mellan Sudan och Sydsudan. Parlamentet 
uppmanar Europeiska unionens särskilda representant för Sudan och Sydsudan att 
samarbeta med delegationscheferna i Sudan och Sydsudan för att se till att EU:s 
engagemang, politiska insatser och stöd bibehåller en mycket hög synlighetsgrad.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och till medlemsstaterna.


