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2012/2026 (INI) 

Предложение за резолюция (член 157, параграф 4 от Правилника за дейността на 

ЕП), заменяща предложение за незаконодателна резолюция A7-0408/2012 

Резолюция на Европейския парламент относно стратегия на ЕС за региона на 

Африканския рог 

Европейският парламент, 

– като взе предвид мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), на която се 
сложи начало през март 2007 г., 

– като взе предвид Резолюция 1816(2008) на Съвета за сигурност на Обединените 
нации, 

– като взе предвид операцията EU NAVFOR – ATALANTA, започнала през декември 
2008 г., 

– като взе предвид президентските избори в Сомалия през септември 2012 г., 

– като взе предвид член 48 от Правилника за дейността, 

A. като има предвид, че Африканският рог е един от най-несигурните региони в света 
по отношение на храните и че милиони хора, които живеят в региона, страдат от 
недохранване и са изложени на риск от гладуване; като има предвид, че 
Африканският рог е един от най-бедните региони в света и включва страни, които 
са сред държавите с най-ниски здравни стандарти в света; като има предвид, че 
международната общност не е успяла да предприеме действия за справяне с 
въпросите, свързани със сигурността на хората, сушата и глада в регион, и дори е 
влошила положението в региона; 

Б. като има предвид, че политическото, социалното, икономическото и хуманитарното 
положение в Сомалия призовава за особено и устойчиво внимание от страна на 
международната общност, с цел подкрепяне на мирния процес и за 
възстановяването на справедливи социални и икономически условия и за 
възстановяване на страната; 

В. като има предвид, че според изчисленията на ФАО от март 2012 г. над осем 
милиона души в Африканския рог се нуждаят от помощ (в т.ч. 3,2 милиона в 
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Етиопия, 2,5 милиона в Сомалия, 2,2 милиона в Кения и 180 000 в Джибути); като 
има предвид, че през 2011 г. регионът преживя най-голямата суша за последните 60 
години, която засегна над 13 милиона души, стотици хиляди от които трябваше да 
изоставят домовете си, а десетки хиляди умряха; като има предвид, че според 
ВКБООН има повече от един милион сомалийски бежанци, пръснати из региона на 
Африканския рог, най-вече в Кения и Етиопия, и 1,3 милиона вътрешно разселени 
лица (ВРЛ) в Сомалия; 

Г. като има предвид, че заключенията на Съвета относно Африканския рог определят 
две основни цели за Европейския съюз, обосноваващи дългосрочен ангажимент, а 
именно „геостратегическото” значение на региона и „желанието на ЕС за подкрепа 
за благосъстоянието на населението на Африканския рог и за предоставяне на 
помощ за превъзмогването на бедността в посока на един самостоятелно издържащ 
се икономически растеж”; 

Д. като има предвид, че конкуренцията между държавите както в рамките на региона, 
така и извън него, във връзка с природните ресурси, по-специално изкопаемите 
горива и водата, допълнително подклажда напрежението в региона и води до 
хроническа нестабилност; 

Е. като има предвид, че причините за тази крайна бедност и масов глад са от различно 
естество и включват гражданската война, политическата нестабилност, липсата на 
сигурност в региона, влошаването на състоянието на почвите, широкомащабното 
придобиване на селскостопански земи от страна на чужди инвеститори, 
увеличаването на селскостопанските цени, спекулацията с основните стоки, 
изменението на климата, незаконното изхвърляне на токсични отпадъци по 
бреговете на Сомалия и изключително интензивния и незаконен риболов покрай 
бреговете на Сомалия от страна на европейски и азиатски кораби-фабрики; 

Ж. като има предвид, че според доклад на Програмата на ООН за околната среда 
(UNEP) огромен брой незаконни пратки с токсични отпадъци, чието съдържание 
изтича, са били изхвърлени по протежение на бреговете на Сомалия при пълно 
пренебрегване на здравето на местното население и опазването на околната среда; 
като има предвид, че според същия доклад част от изхвърлените в морето отпадъци 
са от ЕС и нанасят необратими щети на човешкото здраве и на околната среда в 
региона в явно нарушение на правата на човека; 

З. като има предвид, че множеството страни, въвлечени в гражданската война, липсата 
на държавно управление в Сомалия, загубата на прехрана за сомалийските рибари и 
пиратски дейности край бреговете на Сомалия, напрежението и потенциалните 
конфликти между Судан и Южен Судан, между Етиопия и Еритрея и между 
Еритрея и Джибути, намесата и действията от страна на външните страни, 
икономическите и геостратегическите интереси на ЕС и на други западни страни, 
допринасят за това Африканският рог да бъде превърнат в един от най-
конфликтните региони в света, причинявайки по този начин огромни човешки 
страдания, вътрешно разселване на хора, влошаване на хуманитарните кризи, 
възпрепятстване на устойчивото социално и икономическо развитие, както и на 
демокрацията и правовата държава; 
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И. като има предвид, че положението със сигурността и военното положение в 
Сомалия продължават да бъдат опасни и непредвидими; като има предвид, че Кения 
неотдавна извърши военна намеса в централната южна част на Сомалия; като има 
предвид, че националните отбранителни сили на Етиопия навлязоха в сомалийските 
региони Хираан и Бей през февруари 2012 г.; като има предвид, че „Human Rights 
Watch“ информира обществеността за нарушения на правата на човека, изтезания, 
произволни задържания, екзекуции по бърза процедура, както и за неправомерни 
репресии срещу гражданското население, извършвани от етиопските военни сили и 
милициите, лоялни към преходното федерално правителство на Сомалия; като има 
предвид, че съседна Еритрея беше обвинена, че предоставя оръжие; като има 
предвид, че оръжейното ембарго на ООН беше нарушено от редица заинтересовани 
страни; 

Й. като има предвид, че правителството на Сомалия беше принудено да разпусне 
своята брегова охрана поради липса на финансови средства, произтичаща от 
международната дългова криза и налагането на програми за структурно адаптиране 
от страна на МВФ и Световната банка; като има предвид, че рибарски кораби от 
много държави се възползваха от хаоса в Сомалия и извършват риболов в зоната от 
200 морски мили на Сомалия от 1990 г. насам; като има предвид, че незаконният 
риболов в териториалните води на Сомалия е една от основните причини, поради 
които сомалийските рибари са изгубили своето средство за прехрана; 

К. като има предвид, че преходното федерално правителство на Сомалия, подкрепяно 
то ЕС и от международната общност, не успя да създаде стабилна и приобщаваща 
администрация, способна да насърчава консенсус между различните етнически и 
политически елементи; 

Л. като има предвид, че пиратството в Африканския рог беше съществено намалено 
под ръководството на Съюза на ислямските съдилища (СИС), независимо от 
политическия подход на СИС, и се увеличи след свалянето от власт на СИС чрез 
военна намеса, подкрепена от редица западни държави; 

М. като има предвид, че операцията EUNAVFOR/АТАЛАНТА стартира на 8 декември 
2008 г. и достигна пълния си оперативен капацитет през февруари 2009 г., с мандат 
да помага за защитата на плавателните съдове на Световната продоволствена 
програма, доставящи помощи под формата на храни на разселените лица в Сомалия, 
както и за защита на търговските плавателни съдове и доставките на мисията на 
Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), плаващи в Аденския залив или в 
крайбрежните води на Сомалия, а също така и за предотвратяване и преследване на 
пиратски нападения и въоръжени грабежи край бреговете на Сомалия; като има 
предвид освен това, че операцията EUNAVFOR/АТАЛАНТА сега допринася за 
наблюдаване на риболовните дейности в крайбрежните води на Сомалия и получава 
заплащане чрез механизма ATHENA; 

Н. като има предвид, че зоната на дейност на операцията EU NAVFOR – ATALANTA 
обхваща зона на юг от Червено море и Аденския залив, преливаща в западната част 
на Индийския океан и включваща Сейшелските острови; като има предвид, че 
Съветът реши на 23 март 2012 г. да удължи мандата до 2012 г. и да разшири района 
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на действие на операциите, който понастоящем включва и крайбрежната територия 
на Сомалия, както и нейните териториални и вътрешни води; 

О. като има предвид, че Съветът прие на 25 януари 2010 г. да състави военна мисия на 
ЕС, която да обучи силите за сигурност на Сомалия; като има предвид, че на 
военната мисия на ЕС за подпомагане обучението на сомалийските сили за 
сигурност (EUTM Сомалия) беше сложено начало на 7 април 2010 г. с цел 
подпомагане на преходното федерално правителство на Сомалия и осъществяване 
на тясно сътрудничество в хода на работата с Мисията на Африканския съюз в 
Сомалия (AMISOM); 

П. като има предвид, че EUTM Сомалия беше основана от дванадесет държави членки 
и че нейното финансиране за 15-месечния период от август 2011 г. до октомври 
2012 г. възлезе на 4,8 милиона евро; като има предвид, че ЕС предостави 
допълнителни 4,7 милиона евро по Инструмента за стабилност в подкрепа на 
капацитета за планиране на AMISOM; 

Р. като има предвид, че AMISOM се финансира основно от Инструмента за мир в 
Африка, който се финансира на свой ред от средствата от раздела за дългосрочно 
развитие на деветия Европейски фонд за развитие (ЕФР), като има предвид, че 
приносът на ЕС за AMISOM посредством Инструмента за мир възлиза на 325 млн. 
евро; като има предвид, че ЕС се ангажира да предостави на сомалийската полиция 
допълнителни 12 милиона евро от Европейския фонд за развитие по Програмата за 
развитие на ООН за правовата държава; 

С. като има предвид, че на 26 септември 2012 г. президентите на Судан и Южен Судан 
подписаха дългоочаквано споразумение за сътрудничество, даващо възможност за 
възобновяване на подаването на нефт от юг на север, демилитаризиране на 
буферната зона по границата, подновяване на трансграничната търговия и 
свободата на движение на гражданите от двете държави; като има предвид, че 
предстои двете държави да се споразумеят относно статута на Абией и на други 
спорни зони; 

Т. като има предвид, че мирът в западния региона на Судан — Дарфур, и в южните 
провинции — Южен Кордофан и Сини Нил, продължава да бъде относителен; като 
има предвид, че организациите за закрила на правата на човека продължават да 
съобщават за случаи на погазване на правата на човека в Судан и в Южен Судан, в 
това число безразборни бомбардировки от страна на правителствени сили срещу 
граждански територии, за извънсъдебни убийства, произволни арести, масови 
грабежи и разрушаване на имущество; като има предвид, че продължаващото 
преследване и заплахи над цивилни лица от страна на силите за сигурност в Южен 
Судан, както и непрестанното насилие доведоха до трайна и обезпокоителна 
хуманитарна криза; 

1. заявява, че не може да има военно решение нито на кризата в Сомалия и на 
пиратството във водите на Африканския рог, нито на конфликтите в целия регион; 
призовава Комисията и Съвета за зачетат установеното, изразения в писмото 
„призив от страна на НПО за диалог, приобщаващ всички страни, за опазване на 
животи в Сомалия”, подписано от двадесет видни НПО през септември 2011 г., че 
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скорошните събития в Сомалия доказват, че военните действия често водят до 
смърт и страдание и допълнително ограничават достъпа на хуманитарна помощ; 
призовава ЕС и международната общност да работят с държавите от региона и с 
регионални и международни участници и организации за мирното разрешаване на 
конфликтите, в т.ч. като се обръща внимание на основните причини за тях; 

Сомалия 

2. призовава съседните държави да се въздържат от намеса в Сомалия, както и от 
всякаква намеса, която може да доведе до допълнително ескалиране на конфликта и 
да допринесе за военизирането, което вече толкова дълго време засяга региона; 
подчертава принципите на добросъседство за преодоляване на съперничеството и 
граничните спорове, ненамеса и сътрудничество между държавите, устойчиво 
развитие със справедливо и честно разпределяне на достъпа до ресурси със 
социални, политически и икономически перспективи и възможности за всички без 
дискриминация; отбелязва, че това изисква сериозни усилия по отношение на 
посредничеството и помирението, борбата с разпространението на малки оръжия и 
леко въоръжение и за подпомагане на демобилизацията, разоръжаването и 
реинтеграцията на бивши бойци; 

3. отбелязва президентските избори в Сомалия през септември и изразява надежда, че 
при новоизбрания президент Хасан Шейх Мохамед ще бъде сложено началото на 
истински процес на помирение с участието на всички страни по гражданската война 
в Сомалия и че строго цивилни мерки ще бъдат предприети за стабилизиране на 
страната; 

4. приветства неотдавнашната инициатива за мир на сомалийското правителство, с 
която се предлагат граждански работни места и обучение за дезертирали 
бунтовници от Ал Шабааб; приветства неотдавнашното приемане на амбициозна 
конституция, която обещава равни права за „всички граждани, независимо от пол, 
религия, социален или икономически статус, политически възгледи, клан, 
увреждане, професия, произход или диалект“, обявява за незаконно гениталното 
осакатяване на жени и създава Комисия за истина и помирение; 

5. призовава Комисията и Съвета да поощрят процеса на помирение между страните, 
въвлечени в гражданската война в Сомалия; Настоятелно призовава за гарантиране 
на техническо и финансово подпомагане за помирителен и мирен процес и за 
посредничество между всички страни, въвлечени в гражданската война; 

6. призовава местните органи и всички страни, въвлечени в гражданската война, да 
позволят достъпа на хуманитарните организации до нуждаещите се лица съгласно 
международното хуманитарно право; 

7. призовава Съвета и Комисията да преразгледат своята политическа стратегия 
относно Сомалия чрез отдаване на приоритет на борбата с бедността пред 
прилагането на геостратегическите интереси; призовава на първо място да се 
подкрепят програмите за изкореняване на бедността в региона, особено поради 
факта, че Европейският съюз има задължение, съгласно учредителния си договор, 
да отчита целите за сътрудничеството за развитие (сред които на първо място 



 

AM\923523BG.doc  PE503.518v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

фигурират намаляването и изкореняването на бедността) при прилагането на 
политиките, които могат да засегнат развиващите се държави (член 208, параграф 1 
от ДФЕС); 

8. призовава Съвета и Комисията категорично да отхвърлят и да се откажат от 
ограниченията върху доставките на хуманитарна помощ, които са предмет на остра 
критика в „призива на НПО за включващ всички диалог за спасяване на живота на 
хората в Сомалия“, тъй като тези ограничения допринасят в голяма степен за 
опустошителната хуманитарна ситуация в страната и също така правят 
правдоподобни подозренията, че на геостратегическите интереси се дава приоритет 
пред борбата срещу бедността; 

9. призовава Съвета и Комисията да прекратят операцията EU NAVFOR –
ATALANTA, отчасти защото тя първоначално доведе до драматично нарастване на 
броя, интензивността и обхвата на нападенията (въпреки че през 2012 г. броят им 
намаля значително), и отчасти защото особеното внимание на операцията EU 
NAVFOR –ATALANTA към пиратството означава, че се дава приоритет на борбата 
със симптомите на сомалийската криза, вместо същите тези ресурси да се използват 
за ефективно справяне с първопричините за кризата, например, наред с останалото, 
безработицата и крайната бедност; 

10. изразява своето неодобрение и отхвърля военния подход на ЕС, преследван 
посредством реформата на сектора на сигурността и тренировъчната мисия – EUTM 
Сомалия, както и отхвърля всякакви допълнителни мисии по ОПСО в Сомалия или 
другаде в региона; призовава Съвета и Комисията да прекратят тренировъчната 
мисия EUTM Сомалия, тъй като изглежда невъзможно да се предотврати 
присъединяването на обучени от EUTM новобранци към различни фракции, 
участващи в гражданската война, и по този начин ЕС допринася в голяма степен за 
конфликта и милитаризирането на страната; 

11. отхвърля частните мерки за защита, въведени от някои корабни дружества, тъй като 
те не са обект на никаква конвенция относно защитата на гражданските лица и 
третирането на бойците; в тази връзка припомня изложените наскоро искания на 
морската индустрия за регулиране на частните дружества за морска охрана предвид 
факта, че не съществуват ясни, последователни, изпълними и международно 
договорени стандарти, регулиращи използването на частно нает въоръжен персонал 
за охрана на борда на корабите; 

12. подчертава, че средствата за помощ за развитие като ЕФР не трябва да се използват 
за военни цели; твърдо възразява срещу използването на ЕФР за обучение на военни 
сили при реформата в сектора на сигурността в Сомалия; категорично възразява 
срещу използването на помощ за развитие за укрепване на стратегически интереси; 
счита, че ЕФР трябва да остане единствено инструмент за финансиране на усилията 
за изкореняване на бедността и глада в развиващите се страни; 

13. категорично възразява срещу подкрепата за една страна в дадена гражданска война; 
настоятелно призовава ЕС да следва чисто граждански и мирен подход към 
разрешаването на конфликта и да приеме неутрална роля като помирител/медиатор, 
за да бъде постигнат устойчив мир в Сомалия и в целия регион на Африканския рог; 
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призовава ЕС и държавите членки да предоставят неутрална, безпристрастна и 
независима хуманитарна помощ за уязвимото население; 

14. призовава настоятелно Комисията и Съвета да се съсредоточат върху положението в 
страната като цяло и най-важното, върху нуждата от справяне с хуманитарната 
ситуация на място и от изкореняване на същинските причини за катастрофалното 
положение, причиняващи страдание за милиони сомалийци, а именно, наред с 
останалото, крайната бедност и незаконния и прекомерния риболов в крайбрежните 
води на Сомалия, също така от страна на кораби на ЕС; 

15. изразява изключителна загриженост относно предполагаемото незаконно 
изхвърляне на отпадъци от дружества и престъпни мрежи от ЕС; припомня, че 
незаконното изхвърляне на отпадъци е основен проблем за сомалийското население, 
живеещо по крайбрежието; призовава Съвета и Комисията спешно да стартират 
пълно разследване от независим орган, включително събиране на доказателства и 
проби, и в зависимост от резултата от разследването да обмислят възможността за 
правни действия, включително компенсации от страна на европейски дружества, 
държави членки на ЕС и ЕС; 

Судан и Южен Судан 

16. приветства споразуменията, постигнати между Судан и Южен Судан относно 
демилитаризацията на границата; призовава настоятелно всички страни да намерят 
ненасилствени решения на многобройните конфликти между Севера и Юга, особено 
за това как справедливо да се разпределят приходите от нефт; 

17. настоятелно призовава всички страни да спазват решението на Съвета за мир и 
сигурност на Африканския съюз от 24 април 2012 г., по-специално параграфи 7 и 16 
от него, като отново заявява, че териториалните граници на държавите не се 
променят със сила, че всякакви териториални спорове се уреждат изключително с 
мирни средства и че не може да има военно решение на конфликта в Южен 
Кордофан и Сини Нил; 

18. категорично осъжда всички действия на насилие, извършени в Судан срещу 
граждански лица в нарушение на международното хуманитарно право и 
законодателството в областта на правата на човека; настоятелно призовава ЕС и 
международната общност да се споразумеят за уеднаквен и строго мирен и 
граждански подход към разглеждането на коренните причини за конфликтите; 
изразява убеждение, че не може да има военно решение на конфликта между Судан 
и Южен Судан, по-специално в Южен Кордофан и Сини Нил; набляга на спешната 
необходимост от политическо и дипломатическо решение; 

Обща рамка 

19. призовава за спешни мерки за спазване на обвързващите международни 
ангажименти и за постигане на Целите на хилядолетието за развитие, особено Цел 
№1, и за прилагане на правото на достатъчно храна, и призовава за опрощаване на 
дълга на Сомалия и на всички крайно бедни и най-зле засегнати държави; 
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20. изразява дълбоката си загриженост поради заграбването на земя в Африка, което 
рискува да подкопае местната продоволствена сигурност и да увеличи глада; 
призовава правителствата на държавите от Африканския рог и ЕС да извършат 
оценка на въздействието на настоящото придобиване на земеделски площи върху 
бедността в селските райони и върху сегашната криза с глада; настоятелно 
призовава Комисията да включи проблема със заграбването на земя в своя 
политически диалог с развиващите се държави, с цел спиране на подкрепата за 
такива политики; призовава ЕС да увеличи дела на официалната помощ за развитие 
(ОПР) за селското стопанство, както и на ОПР за инвестиции в малки устойчиви 
ферми и животновъдство, за гарантиране, че дребните фермери имат достъп до 
земя, укрепвайки по този начин местния пазар, за гарантиране на приемливи 
равнища на ежедневно хранене за хората в Африканския рог и за подпомагане на 
възстановяването на крайбрежните води около Сомалия и Африканския рог, за да 
бъдат гарантирани средствата за препитание на рибарите и техните семейства; 

21. настоятелно призовава ЕС и държавите членки да дадат приоритет на справянето с 
бедността и страданието на хората в региона на Африканския рог и в развиващите 
се страни в други части на света, пред търсенето на печалби и гарантиране на 
доходи от спекулации с цените на храните; 

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, на държавите членки на ЕС, на Комисията на Африканския съюз и на 
Панафриканския парламент. 

Or. en 

 


