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návrh usnesení A7-0408/2012 

Usnesení Evropského parlamentu o strategii EU pro oblast Afrického rohu 

 Evropský parlament, 

– s ohledem na misi Africké unie v Somálsku (AMISOM), která byla zahájena v březnu 
2007, 

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1816 (2008), 

– s ohledem na operaci EU NAVFOR ATALANTA, která byla zahájena v prosinci 2008, 

– s ohledem na prezidentské volby v Somálsku, které se uskutečnily v září 2012, 

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že Africký roh je jednou z oblastí světa, která nejvíce strádá 
nedostatkem potravin a v níž miliony lidí trpí podvýživou a hrozí jim hladomor; vzhledem 
k tomu, že oblast Afrického rohu je jedním z nejchudších regionů světa a nacházejí se zde 
země s nejnižšími standardy zdravotní péče na světě; vzhledem k tomu, že mezinárodní 
společenství nedokázalo v této oblasti vyřešit otázky bezpečnosti obyvatel, sucha 
a hladomoru a dokonce přispělo ke zhoršení situace v regionu; 

B. vzhledem k tomu, že si politická, sociální, hospodářská a humanitární situace v Somálsku 
žádá zvláštní a soustavnou pozornost mezinárodního společenství s cílem podpořit mírový 
proces a opětovně nastolit spravedlivé sociální a hospodářské podmínky a znovu obnovit 
zemi;  

C. vzhledem k tomu, že FAO v březnu 2012 odhadla, že v oblasti Afrického rohu potřebuje 
pomoc více než osm milionů osob (z toho 3,2 milionu osob v Etiopii, 2,5 milionu osob 
v Somálsku, 2,2 milionu osob v Keni a 180 000 osob v Džibutsku); vzhledem k tomu, že 
tato oblast byla v roce 2011 postižena nejhorším suchem za posledních 60 let, což se 
dotklo více než 13 milionů osob, přičemž statisíce z nich musely opustit své domovy 
a desítky tisíc zemřely; vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky (UNHCR) je v oblasti Afrického rohu, zejména v Keni a Etiopii, rozptýleno 
přes milion somálských uprchlíků a na území Somálska se nachází 1,3 milionu vnitřně 
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vysídlených osob; 

D. vzhledem k tomu, že v závěrech Rady o oblasti Afrického rohu byly vymezeny dva hlavní 
prvky, které odůvodňují dlouhodobý závazek Evropské unie, konkrétně „geostrategický 
význam regionu“ a „přání EU podpořit dobré životní podmínky obyvatel Afrického rohu 
a napomoci jim při překonávání chudoby a dosahování soběstačného hospodářského 
růstu“;  

E. vzhledem k tomu, že soupeření mezi státy o přírodní zdroje, zejména fosilní paliva a vodu, 
v regionu i mimo něj zvyšuje napětí v této oblasti a vede k dlouhodobé nestabilitě;  

F. vzhledem k tomu, že tato extrémní chudoba a hladomor mají řadu příčin, k nimž patří 
občanská válka, politická nestabilita, nedostatečná bezpečnost v celém regionu, 
znehodnocování půdy, rozsáhlé skupování zemědělské půdy zahraničními investory, růst 
cen zemědělských produktů, spekulace se základními komoditami, změna klimatu, 
nezákonné ukládání toxického odpadu na pobřeží Somálska a nadměrný a nelegální 
rybolov u somálského pobřeží prováděný evropskými a asijskými rybářskými plavidly; 

G. vzhledem k tomu, že podle zprávy Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) bylo 
u somálského pobřeží uloženo obrovské množství nedovoleného toxického odpadu, jehož 
obsah uniká, a to zcela bez ohledu na zdraví místních obyvatel a na ochranu životního 
prostředí; vzhledem k tomu, že tato zpráva rovněž uvádí, že odpad uložený na dně moře 
pochází částečně z EU a nezvratně poškozuje lidské zdraví a životní prostředí v této 
oblasti, což představuje zjevné porušení lidských práv; 

H. vzhledem k tomu, že velké množství stran účastnících se občanské války, neexistence 
státní správy v Somálsku, ztráta živobytí somálských rybářů a pirátství podél somálského 
pobřeží, napětí mezi Súdánem a Jižním Súdánem, mezi Etiopií, Eritreou a Somálskem 
a mezi Eritreou a Džibutskem, vměšování se a zásahy třetích stran a hospodářské 
i geostrategické zájmy EU a dalších západních zemí jsou skutečnosti, které přispívají 
k tomu, že oblast Afrického rohu patří k regionům, které jsou celosvětově nejnáchylnější 
ke vzniku konfliktů, což vede k nesmírnému lidskému utrpení, vnitřnímu vysídlování 
obyvatelstva, zhoršování humanitárních krizí a je překážkou udržitelného rozvoje 
společnosti a hospodářství, demokracie a právního státu; 

I. vzhledem k tomu, že bezpečnostní a vojenská situace v Somálsku je i nadále vážná 
a nepředvídatelná; vzhledem k tomu, že Keňa v nedávné době vojensky zasáhla v jižní 
a střední části Somálska; vzhledem k tomu, že v únoru 2012 etiopská armáda zasáhla 
v somálských oblastech Hiiraan a Bay; vzhledem k tomu, že organizace Human Rights 
Watch informovala o případech porušování lidských práv, mučení, svévolného 
zadržování, hromadných poprav a nezákonných odvetných útoků proti civilistům 
páchaných etiopskou armádou a jednotkami věrnými prozatímní federální vládě 
Somálska; vzhledem k tomu, že sousední Eritrea byla obviněna z dodávek zbraní; 
vzhledem k tomu, že embargo OSN na dodávky zbraní porušuje mnoho subjektů; 

J. vzhledem k tomu, že somálská vláda byla nucena propustit svou pobřežní hlídku kvůli 
nedostatku finančních zdrojů, který zapříčinila mezinárodní dluhová krize a programy 
strukturálního přizpůsobení uložené MMF a Světovou bankou; vzhledem k tomu, že 
rybářská plavidla mnoha zemí využívají od roku 1990 chaosu v Somálsku k rybolovu 
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v somálském pásmu 200 námořních mil; vzhledem k tomu, že nelegální rybolov 
v somálských teritoriálních vodách je jedním z hlavních důvodů, proč somálští rybáři 
ztratili svůj zdroj obživy; 

K. vzhledem k tomu, že prozatímní federální vláda Somálska za podpory EU 
a mezinárodního společenství nevytvořila stabilní a širokou správní strukturu, která by 
byla schopna prosazovat konsensus mezi jednotlivými etnickými a politickými složkami; 

L. vzhledem k tomu, že za vlády Svazu islámských soudů bylo pirátství v oblasti Afrického 
rohu potlačeno, nezávisle na politickém přístupu Svazu islámských soudů, a že se 
vystupňovalo poté, co byl Svaz islámských soudů zbaven pravomocí vojenským zásahem 
podporovaným několika západními státy; 

M. vzhledem k tomu, že operace EU NAVFOR ATALANTA byla zahájena 
dne 8. prosince 2008 a začala plně fungovat v únoru 2009 s mandátem přispět k ochraně 
plavidel Světového potravinového programu (WFP), která dodávají potravinovou pomoc 
vysídleným osobám v Somálsku, k ochraně nákladu a obchodních plavidel AMISOM, jež 
se plaví v Adenském zálivu a podél somálského pobřeží a k prevenci a potlačení pirátství 
a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska; vzhledem k tomu, že operace EU NAVFOR 
ATALANTA má nyní přispívat také ke sledování rybolovných činností při pobřeží 
Somálska a je financována prostřednictvím mechanismu ATHENA; 

N. vzhledem k tomu, že oblast působnosti operace EU NAVFOR ATALANTA pokrývá jižní 
část Rudého moře a Adenský záliv a zasahuje do západní části Indického oceánu 
a zahrnuje také Seychely; vzhledem k tomu, že Rada dne 23. března 2012 rozhodla 
o prodloužení uvedeného mandátu do roku 2014 a o rozšíření oblasti působnosti sil 
o území somálského pobřeží a teritoriální i vnitřní vody Somálska; 

O. vzhledem k tomu, že Rada dne 25. ledna 2010 souhlasila se zřízením vojenské mise EU 
pro výcvik somálských bezpečnostních sil; vzhledem k tomu, že tato vojenská mise EU, 
která má přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia) byla zahájena 
dne 7. dubna 2010, a to s cílem podpořit prozatímní federální vládu Somálska a úzce 
spolupracovat s AMISOM; 

P. vzhledem k tomu, že EUTM Somalia financuje 12 členských států EU a finanční 
prostředky, které byly misi přiděleny na období 15 měsíců od srpna 2011 do října 2012, 
dosahují výše 4,8 milionu EUR; vzhledem k tomu, že EU poskytne dalších 4,7 milionů 
EUR z nástroje stability na podporu plánovací kapacity AMISOM; 

Q. vzhledem k tomu, že AMISOM je převážně financována z afrického mírového projektu, 
který je zase financován z prostředků vyčleněných na dlouhodobý rozvoj v rámci 
devátého Evropského rozvojového fondu (ERF); vzhledem k tomu, že EU přispívá na 
AMISOM z afrického mírového projektu 325 miliony EUR;  vzhledem k tomu, že EU 
přislíbila somálským policejním složkám dalších 12 milionů EUR z ERF, a to 
prostřednictvím programu pro právní stát v rámci UNDP; 

R. vzhledem k tomu, že prezidenti Súdánu a Jižního Súdánu podepsali dne 26. září 2012 
dlouho očekávanou dohodu o spolupráci, která stanoví obnovení přepravy ropy z jihu na 
sever, demilitarizaci nárazníkové zóny podél hranic, opětovné zahájení přeshraničního 
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obchodu a svobodu pohybu občanů obou zemí; vzhledem k tomu, že obě země se ještě 
musejí dohodnout na statusu oblasti Abyei a dalších sporných oblastí; 

S. vzhledem k tomu, že v súdánské západní oblasti Dárfúru a v jižních státech Jižního 
Kordofánu a Modrého Nilu je stále nemožné dosáhnout míru; vzhledem k tomu, že 
organizace na ochranu lidských práv stále přinášejí zprávy o porušování lidských práv 
v Súdánu i Jižním Súdánu, včetně nahodilého bombardování civilních oblastí vládními 
silami, poprav bez řádného soudu, svévolného zadržování, masového drancování a ničení 
majetku; vzhledem k tomu, že přetrvávající obtěžování a zastrašování civilistů 
bezpečnostními silami v Jižním Súdánu a pokračující násilí vedlo k dlouhodobé 
a znepokojivé humanitární krizi; 

1. konstatuje, že krize v Somálsku či pirátství ve vodách Afrického rohu, ani konflikty v celé 
oblasti nelze vyřešit vojenskou cestou; vyzývá Komisi a Radu, aby respektovaly zjištění 
vyjádřená v dopise „Výzva nevládních organizací k všestrannému dialogu pro záchranu 
životů v Somálsku“, který v září 2011 podepsalo 20 předních nevládních organizací, kde 
se uvádí, že „nedávná somálská historie ukázala, že vojenské akce často vedou k nárůstu 
počtu mrtvých a k většímu utrpení a ještě více omezují přístup k humanitární pomoci“; 
vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby spolupracovaly se zeměmi v dané oblasti a 
s regionálními a mezinárodními subjekty a organizacemi s cílem vyřešit konflikty pouze 
mírovými prostředky, včetně řešení jejich prvotních příčin; 

Somálsko 

2. vyzývá všechny sousední země, aby upustily od intervencí v Somálsku, jelikož jakákoli 
intervence může konflikt dále vystupňovat a vést k militarizaci, která měla na region 
dlouhodobě negativní dopady; zdůrazňuje zásady dobrých sousedských vztahů bez rivality 
a pohraničních sporů, zásadu nevměšování a spolupráce mezi státy, udržitelného rozvoje 
a nestranného a spravedlivého přístupu ke zdrojům, který přinese sociální, politické 
a hospodářské perspektivy a příležitosti všem bez rozdílu; poznamenává, že to vyžaduje 
značné úsilí, pokud jde o zprostředkování a usmiřování, boj proti šíření ručních palných 
a lehkých zbraní a usnadňování demobilizace, odzbrojování a opětovné začleňování 
bývalých bojovníků; 

3. bere na vědomí prezidentské volby v Somálsku, které se konaly v září, a doufá, že pod 
vedením nově zvoleného prezidenta Hasana Šejcha Mahmúda bude zahájen skutečný 
proces usmíření, do něhož budou zapojeny všechny strany občanské války, a že v zájmu 
stabilizace země budou učiněna výhradně civilní opatření; 

4. vítá nedávnou mírovou iniciativu somálské vlády, jež nabízí civilní zaměstnání a školení 
vzbouřencům, kteří opustí hnutí aš-Šabáb; vítá nedávné schválení ambiciózní ústavy, v níž 
je zakotven příslib rovných práv pro „všechny občany bez ohledu na pohlaví, náboženství, 
společenský nebo ekonomický status, politické názory, příslušnost ke klanu, zdravotní 
postižení, zaměstnání, původ či dialekt“, dále zákaz mrzačení ženských pohlavních orgánů 
a která zřizuje Komisi pro pravdu a usmíření; 

5. vyzývá Komisi a Radu, aby podpořily proces usmíření mezi stranami zapojenými do 
občanské války v Somálsku; naléhavě vyzývá k zajištění technické a finanční podpory pro 
usmiřovací a mírový proces a pro mediaci mezi všemi stranami občanské války; 



 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6. vyzývá místní orgány a všechny strany občanské války, aby v souladu s mezinárodním 
právem pro humanitární pomoc umožnily přístup humanitárních organizací k lidem 
trpícím nedostatkem; 

7. vyzývá Radu a Komisi, aby přehodnotily svou politickou strategii pro Somálsko a namísto 
prosazování geostrategických zájmů se přednostně zabývaly bojem proti chudobě; vyzývá 
k tomu, aby hlavní prioritou byla podpora programů pro vymýcení chudoby v regionu, 
a to tím spíše, že EU má při provádění politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země 
(čl. 208 odst. 1 SFEU) podle své zakládající smlouvy povinnost přihlížet k cílům 
rozvojové spolupráce, mezi nimiž jsou na jednom z prvních míst snížení a vymýcení 
chudoby;   

8. vyzývá Radu a Komisi, aby důrazně odmítly omezení na dodávky humanitární pomoci, 
které jsou terčem ostré kritiky ve „Výzvě nevládních organizací k všestrannému dialogu 
pro záchranu životů v Somálsku“, a upustily od nich, jelikož taková omezení vedou ke 
značnému zhoršování humanitární situace v zemi a budí podezření, že geostrategické 
zájmy mají prioritu před bojem proti chudobě; 

9. vyzývá Radu a Komisi, aby ukončily operaci EU NAVFOR ATALANTA, částečně proto, 
že nejprve vedla ke dramatickému nárůstu počtu, intenzity a rozsahu útoků (ačkoli jejich 
počet v roce 2012 značně klesl), a částečně z toho důvodu, že operace EU NAVFOR 
ATALANTA se soustřeďuje na pirátství a odstraňuje tak především příznaky krize 
v Somálsku namísto toho, aby tyto prostředky byly využity k účinnému řešení jejích 
prvotních příčin, jakými jsou mimo jiné nezaměstnanost a extrémní chudoba; 

10. vyjadřuje svůj nesouhlas s vojenským přístupem EU, jehož součástí je reforma 
bezpečnostního sektoru a výcvik somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia) 
a odmítá jej; odmítá i jakékoli další mise v rámci společné bezpečnostní a obranné 
politiky (SBOP) v Somálsku či v jiné části tohoto regionu; vyzývá Radu a Komisi, aby 
ukončila misi EUTM Somalia, jelikož jak se zdá, není možné předejít tomu, aby se 
rekrutové, kteří prošli výcvikem EUTM, připojovali k různým frakcím občanské války, 
čímž EU nese velký podíl na konfliktu a militarizaci země; 

11. odmítá soukromá ochranná opatření zavedená společnostmi námořní dopravy, jelikož 
nepodléhají žádné úmluvě ohledně ochrany civilistů či zacházení s bojovníky; v této 
souvislosti připomíná nedávnou výzvu námořního odvětví k regulaci soukromých 
námořních bezpečnostních společností a uznává skutečnost, že neexistují jasné, jednotné, 
vymahatelné a mezinárodně dohodnuté standardy ohledně využívání ozbrojeného 
bezpečnostního personálu soukromé smluvní společnosti na palubě plavidel; 

12. zdůrazňuje, že prostředky na rozvojovou pomoc, jako je ERF, nesmí být používány 
k vojenským účelům; důrazně se staví proti využívání ERF na výcvik ozbrojených sil při 
reformě bezpečnostních složek v Somálsku; důrazně se staví proti využívání rozvojové 
pomoci pro posilování strategických zájmů; je toho názoru, že ERF musí zůstat výhradně 
nástrojem pro financování úsilí o vymýcení chudoby a hladu v rozvojových zemích; 

13. důrazně se staví proti podpoře jedné strany občanské války; naléhavě žádá EU, aby při 
řešení konfliktu zastávala čistě civilní a mírový přístup a aby v zájmu dosažení 
udržitelného míru v Somálsku a v celém regionu Afrického rohu přijala neutrální roli 
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usmiřovatele či prostředníka; vyzývá EU a její členské státy, aby poskytovaly neutrální, 
nestrannou a nezávislou humanitární pomoc ohroženým skupinám obyvatelstva; 

14. vyzývá Komisi a Radu, aby se zaměřily na celkovou situaci v této zemi, zejména na 
potřebu řešit humanitární situaci přímo na místě a odstranit skutečné příčiny katastrofální 
situace, v jejímž důsledku trpí miliony Somálců, mimo jiné extrémní chudobu a nelegální 
a nadměrný rybolov ve vodách při pobřeží Somálska, na kterém mají svůj podíl i plavidla 
EU; 

15. je mimořádně znepokojen zprávami o údajném nezákonném ukládání odpadu 
společnostmi a zločineckými sítěmi z EU; připomíná, že nezákonné ukládání odpadu je 
pro somálské obyvatelstvo pobřežních oblastí velkým problémem; vyzývá Radu a Komisi, 
aby bezodkladně zajistily důkladné vyšetřování, které by provedl nezávislý subjekt 
a jehož součástí by bylo shromáždění důkazů a vzorků, a aby v závislosti na výsledcích 
tohoto šetření zvážily právní kroky, k nimž by mohly patřit kompenzace ze strany 
evropských společností, členských států EU a EU samotné; 

Súdán a Jižní Súdán 

16. vítá dohody o demilitarizaci hranic uzavřené mezi Súdánem a Jižním Súdánem; naléhavě 
vyzývá všechny strany, aby hledaly nenásilná řešení četných konfliktů mezi severem 
a jihem, zejména ohledně toho, jak spravedlivě dělit příjmy z ropy; 

17. naléhavě vyzývá všechny strany, aby i nadále dodržovaly rozhodnutí Rady pro mír 
a bezpečnost Africké unie ze dne 24. dubna 2012, zejména odstavce 7 a 16 tohoto 
rozhodnutí, v nichž se opětovně zdůrazňuje, že územní hranice států se nesmí měnit za 
použití síly, že všechny územní spory se musí řešit výhradně mírovými prostředky a že 
konflikt ve státech Jižní Kordofán a Modrý Nil nelze řešit vojenskou cestou; 

18. jednoznačně odsuzuje veškeré násilnosti proti civilistům, k nimž došlo v Súdánu a které 
jsou porušením mezinárodního humanitárního práva a právních předpisů v oblasti 
lidských práv; vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby přistoupily na jednotný 
a výlučně mírový a civilní přístup k řešení prvotních příčin konfliktů; je přesvědčen, že 
konflikt mezi Súdánem a Jižním Súdánem, a zejména ve státech Jižní Kordofán a Modrý 
Nil nelze řešit vojenskou cestou; zdůrazňuje, že je nezbytně nutné nalézt politické 
a diplomatické řešení; 

Obecný rámec 

19. požaduje přijetí naléhavých opatření s cílem dostát mezinárodním závazkům a splnit 
rozvojové cíle tisíciletí, zejména pak cíl č. 1, prosadit dodržování práva na přiměřenou 
výživu, a žádá zrušení dluhu Somálska a všech chudých a nejvíce postižených zemí; 

20. vyjadřuje své hluboké znepokojení nad skupováním půdy v Africe, jež ohrožuje 
potravinovou bezpečnost v místě a zhoršuje hladomor; vyzývá vlády zemí Afrického roku 
a EU, aby posoudily, jaký vliv má v současnosti skupování zemědělské půdy na chudobu 
venkovského obyvatelstva a nynější krizi spojenou s hladomorem; vyzývá Komisi, aby 
problematiku skupování půdy zařadila do politického dialogu s rozvojovými zeměmi za 
účelem ukončení podpory takové politiky; vyzývá EU, aby zvýšila podíl oficiální 
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rozvojové pomoci (ODA) určený na zemědělství a rozvojovou pomoc na investice do 
malých udržitelných farem a pastevectví s cílem zaručit v zájmu posílení místního trhu 
přístup k půdě pro drobné zemědělce a zajistit pro obyvatelstvo Afrického rohu 
přijatelnou úroveň každodenní výživy a pomoci při obnově vod při pobřeží Somálska 
a Afrického rohu, která by zaručila prostředky na živobytí rybářům a jejich rodinám;  

21. naléhavě žádá EU a její členské státy, aby upřednostňovaly boj s chudobou a lidským 
utrpením v regionu Afrického rohu a v jiných rozvojových zemích před zisky a příjmy 
plynoucími ze spekulací s cenami potravin; 

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, členským státům EU, 
Komisi Africké unie a Panafrickému parlamentu. 

Or. en 

 
 
 


