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Euroopa Parlamendi resolutsioon Aafrika Sarve piirkonda käsitleva ELi strateegia 

kohta 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Aafrika Liidu missiooni Somaalias (AMISOM), mis käivitati 2007. aasta 
märtsis, 

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1816 (2008), 

– võttes arvesse EU NAVFORi operatsiooni Atalanta, mis käivitati 2008. aasta detsembris, 

– võttes arvesse 2012. aasta septembris Somaalias toimunud presidendivalimisi, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48, 

A. arvestades, et Aafrika Sarve piirkond on üks kõige rohkem toidupuuduse all kannatavaid 
piirkondi maailmas ja miljonid selles piirkonnas elavad inimesed on alatoidetud ja 
näljaohus; arvestades, et Aafrika Sarve piirkond on üks maailma kõige vaesemaid 
piirkondi, kus asub riike, mis kuuluvad madalaimate tervisestandarditega riikide hulka; 
arvestades, et rahvusvaheline kogukond ei ole suutnud seal tegeleda inimeste julgeoleku, 
põua ja näljahäda probleemidega ning on koguni halvendanud olukorda piirkonnas; 

B. arvestades, et poliitiline, sotsiaalne, majanduslik ja humanitaarne olukord Somaalias 
nõuab rahvusvahelise kogukonna erilist ja pidevat tähelepanu rahuprotsessi toetamiseks 
ning õiglaste sotsiaalsete ja majanduslike tingimuste taastamist ja riigi ülesehitamist; 

C. arvestades, et FAO hinnangul vajas 2012. aasta märtsis Aafrika Sarve piirkonnas abi üle 8 
miljoni inimese, nendest 3,2 miljonit Etioopias, 2,5 miljonit Somaalias, 2,2 miljonit 
Kenyas ja 180 000 inimest Djiboutis; arvestades, et 2011. aastal vaevles piirkond viimase 
60 aasta suurima põua käes, mille tõttu kannatas üle 13 miljoni inimese, kellest sajad 
tuhanded olid sunnitud oma kodu maha jätma ja kümned tuhanded surid; arvestades, et 
ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti kohaselt on üle kogu Aafrika Sarve piirkonna, 
peamiselt Kenyas ja Etioopias üle ühe miljoni Somaalia pagulase ning Somaalias 1,3 
miljonit riigisisest põgenikku; 
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D. arvestades, et nõukogu järeldustes Somaali poolsaare kohta määratakse kindlaks Euroopa 
Liidu kaks peamist eesmärki, mis õigustavad pikaajalist tegevust, nimelt „piirkonna 
geostrateegiline tähtsus” ning „ELi soov toetada poolsaare rahvaste heaolu saavutamist ja 
aidata neil liikuda vaesusest majandusliku sõltumatuse suunas”; 

E. arvestades, et riikidevaheline konkurents – nii piirkonnasisene kui ka väljaspool piirkonda 
– loodusvarade, eelkõige fossiilkütuste ja vee pärast õhutab veelgi pingeid piirkonnas ja 
toob kaasa pideva ebastabiilsuse; 

F. arvestades, et niisugusel äärmisel vaesusel ja näljahädal on erinevad põhjused, sh 
kodusõda, poliitiline ebastabiilsus, turvalisuse puudumine kogu piirkonnas, mulla 
degradatsioon, põllumaade ulatuslik kokkuostmine välisinvestorite poolt, 
põllumajandustoodete hindade tõus, põhitoorainetega spekuleerimine, kliimamuutus, 
toksiliste jäätmete ebaseaduslik kaadamine Somaalia rannikul ning Euroopa ja Aasia 
kalatöötlemislaevade ülemäära intensiivne ja ebaseaduslik kalapüük Somaalia ranniku 
lähistel; 

G. arvestades, et ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) aruande järgi on Somaalia rannikule 
toimetatud tohutul arvul ebaseaduslikke saadetisi lekkivate toksiliste jäätmetega, eirates 
täielikult kohaliku elanikkonna tervist või keskkonnakaitset; arvestades, et sama aruande 
kohaselt on osa merre visatud jäätmetest pärit Euroopa Liidust ja need avaldavad 
pöördumatut kahjulikku mõju piirkonna inimeste tervisele ja keskkonnale, mille puhul on 
tegemist inimõiguste jämeda rikkumisega; 

H. arvestades, et kodusõja osapoolte paljusus, riigivõimu puudumine Somaalias, Somaalia 
kalurite elatusallikate kadu ja Somaalia rannikuvetes toimuv piraatlus, pinged Sudaani ja 
Lõuna-Sudaani vahel, Etioopia, Eritrea ja Somaalia vahel ning Eritrea ja Djibouti vahel, 
väliste jõudude vaheleastumine ja sekkumine ning ELi ja teiste Lääne osaliste 
majanduslikud ja geostrateegilised huvid – see kõik muudab Aafrika Sarve piirkonna 
üheks maailma kõige konfliktiohtlikumaks piirkonnaks, mille tagajärgedeks on tohutud 
inimkannatused, inimeste riigisisene ümberasustamine, humanitaarkriiside halvenemine 
ning jätkusuutliku sotsiaalse ja majandusliku arengu, aga ka demokraatia ja õigusriikluse 
takistamine; 

I. arvestades, et julgeoleku- ja sõjaline olukord Somaalias on ikka veel ohtlik ja 
ettearvamatu; arvestades, et Kenya sekkus hiljuti Somaalia lõuna- ja keskosas sõjaliselt; 
arvestades, et Etioopia riiklikud kaitsejõud sekkusid 2012. aasta veebruaris Somaalia 
Hiiraani ja Bay piirkonnas; arvestades, et Human Rights Watch on teatanud inimõiguste 
rikkumistest, piinamistest, omavolilistest kinnipidamistest, massihukkamistest ning 
ebaseaduslikest kättemaksurünnakutest tsiviilisikute vastu, mida on toime pannud 
Etioopia sõjavägi ja Somaalia föderaalsele üleminekuvalitsusele lojaalsed relvarühmad; 
arvestades, et naaberriiki Eritread on süüdistanud relvade andmises; arvestades, et ÜRO 
relvaembargot on rikkunud mitmed osalised; 

J. arvestades, et Somaalia valitsus oli sunnitud loobuma oma rannikuvalvest rahaliste 
vahendite puudumise tõttu, mille põhjuseks oli rahvusvaheline võlakriis ning 
struktuurilise kohandamise programmide kehtestamine Rahvusvahelise Valuutafondi ja 
Maailmapanga poolt; arvestades, et mitme riigi kalalaevad on kaost Somaalias ära 
kasutanud ja alates 1990. aastast püüdnud kala Somaalia 200 meremiili laiuses vööndis; 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

arvestades, et see ebaseaduslik kalapüük Somaalia territoriaalvetes on üks peapõhjustest, 
miks Somaalia kalurid on ilma jäänud oma elatusvahenditest; 

K. arvestades, et Somaalia föderaalne üleminekuvalitsus, EL ja rahvusvaheline kogukond ei 
ole suutnud luua stabiilset ja kaasavat administratsiooni, kes suudaks edendada riigi eri 
etniliste ja poliitiliste osade vahel konsensust; 

L. arvestades, et piraatlus Aafrika Sarve piirkonnas vähenes oluliselt Islamikohtute Liidu 
valitsemise ajal tema poliitilisest lähenemisviisist sõltumata ning ägenes pärast seda, kui 
Islamikohtute Liit kõrvaldati võimult sõjalise sekkumisega, mida toetasid mitmed 
lääneriigid; 

M. arvestades, et 8. detsembril 2008. aastal käivitati EU NAVFORi operatsioon Atalanta, mis 
saavutas täieliku tegevusvalmiduse 2009. aasta veebruaris ja mille ülesanne on aidata 
kaitsta Maailma Toiduprogrammi laevu, mis viivad toiduabi põgenikele Somaalias, kaitsta 
Adeni lahes ja Somaalia ranniku lähistel seilavaid kaubalaevu ja AMISOMi saadetisi ning 
ennetada ja suruda maha piraatlust ja relvastatud rööve Somaalia ranniku lähistel; 
arvestades, et EU NAVFORi operatsioon Atalanta hakkab nüüd lisaks sellele kaasa aitama 
kalastustegevuse järelevalvele Somaalia rannikuvetes ja seda rahastatakse ATHENA 
mehhanismi kaudu; 

N. arvestades, et EU NAVFORi operatsiooni Atalanta missiooni piirkond hõlmab Punase 
mere lõunaosas ja Adeni lahte, ulatudes India ookeani lääneossa ja hõlmates ka Seišellid; 
arvestades, et nõukogu otsustas 23. märtsil 2012. aastal pikendada mandaati 2014. aastani 
ning laiendada operatsiooni tegevuspiirkonda, kuhu kuuluvad nüüd ka Somaalia 
rannikuala ning selle territoriaal- ja siseveed; 

O. arvestades, et nõukogu leppis 25. jaanuaril 2010 kokku selles, et moodustada ELi sõjaline 
missioon Somaalia julgeolekujõudude väljaõppeks; arvestades, et ELi sõjaline missioon 
aitamaks kaasa Somaalia julgeolekujõudude väljaõppele – ELi Somaalia 
väljaõppemissioon – käivitati 7. aprillil 2010, et toetada Somaalia föderaalset 
üleminekuvalitsust ning teha tihedat koostööd AMISOMiga; 

P. arvestades, et ELi Somaalia väljaõppemissiooni finantseerivad 12 ELi liikmesriiki ja tema 
rahastamine 15-kuulisel ajavahemikul 2011. aasta augustist kuni 2012. aasta oktoobrini on 
suuruses 4,8 miljonit eurot; arvestades, et EL andis lisaks 4,7 miljonit eurot 
stabiliseerimisvahendi kaudu AMISOMi planeerimisvõimekuse toetuseks; 

Q. arvestades, et AMISOMi rahastatakse peamiselt Aafrika rahutagamisrahastust, mida 
omakorda rahastatakse üheksanda Euroopa Arengufondi pikaajaliseks arenguks ettenähtud 
vahenditest; arvestades, et EL rahastab AMISOMi Aafrika rahutagamisrahastu kaudu 325 
miljoni euro ulatuses; arvestades, et EL lubas lisaks eraldada 12 miljonit eurot Euroopa 
Arengufondist Somaalia politseijõududele ÜRO Arenguprogrammi kuuluva õigusriikluse 
programmi kaudu; 

R. arvestades, et 26. septembril 2012. aastal allkirjastasid Sudaani ja Lõuna-Sudaani 
president kauaoodatud koostöölepingu, millega nähakse ette alustada taas naftatarneid 
lõunast läbi põhjapiirkonna, demilitariseerida piiri mööda kulgev puhvertsoon, lubada taas 
piiriülest kaubandust ja mõlema riigi kodanike liikumisvabadust; arvestades, et kaks riiki 
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ei ole veel kokku leppinud Abyei ja teiste vaidlusaluste piirkondade staatuses; 

S. arvestades, et seni ei ole saavutatud rahu Sudaani lääneosas Dārfūris ning lõunapoolsetes 
provintsides Lõuna-Kordofan ja Sinine Niilus; arvestades, et inimõigusorganisatsioonidelt 
tuleb jätkuvalt teateid Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis toimuvate inimõiguste rikkumiste 
kohta, mille hulka kuuluvad valitsusvägede valimatud pommirünnakud tsiviilaladel, 
kohtuvälised hukkamised, omavolilised vahistamised, massilised rüüstamised ja omandi 
hävitamine; arvestades, et tsiviilisikute jätkuv tagakiusamine ja hirmutamine 
julgeolekujõudude poolt Lõuna-Sudaanis ning jätkuv vägivald on vallandanud kestva ja 
murettekitava humanitaarkriisi; 

1. väidab, et Somaalia kriisi, piraatlust Aafrika Sarve vetes ega konflikte terves piirkonnas ei 
saa lahendada sõjalisel teel; kutsub komisjoni ja nõukogu üles võtma arvesse järeldusi, 
mis on välja toodud kirjas „Valitsusväliste organisatsioonide üleskutse kõiki kaasavaks 
dialoogiks, et päästa inimelusid Somaalias”, millele 2011. aasta septembris kirjutasid alla 
20 prominentset valitsusvälist organisatsiooni ja kus on öeldud, et „Somaalia hiljutine 
ajalugu on näidanud, et sõjalised meetmed on sageli külvanud surma ja kannatusi ning 
vähendanud veelgi humanitaarabi kättesaadavust”; kutsub ELi ja rahvusvahelist 
kogukonda üles tegema koostööd piirkonna riikide, piirkondlike ja rahvusvaheliste 
osalejate ja organisatsioonidega, et lahendada konfliktid üksnes rahumeelsel moel, 
sealhulgas käsitledes ka nende algpõhjuseid; 

Somaalia 

2. kutsub kõiki naaberriike üles loobuma sekkumisest Somaalias, sest igasugune sekkumine 
võib konflikti veelgi teravdada ja aidata kaasa militariseerimisele, mis on piirkonda juba 
pikka aega negatiivselt mõjutanud; rõhutab rivaalitsemist ja piirivaidlusi ületavaid 
heanaaberlikkuse põhimõtteid, mittesekkumispoliitikat ja koostööd riikide vahel, säästvat 
arengut koos võrdselt ja õiglaselt jagatud juurdepääsuga ressurssidele ning sotsiaalsete, 
poliitiliste ja majanduslike väljavaadete ja võimalustega kõigile ilma diskrimineerimiseta; 
märgib, et see nõuab tõsiseid jõupingutusi vahendamistegevuses ja lepitamisel, väike- ja 
kergrelvade levikuga võitlemisel ning endiste võitlejate demobiliseerimise, 
desarmeerimise ja taasintegreerimise hõlbustamisel; 

3. võtab teadmiseks septembris Somaalias toimunud presidendivalimised ning loodab, et äsja 
valitud president Hassan Sheikh Mohamudi juhtimisel algatatakse tõeline lepitusprotsess, 
milles osalevad kõik Somaalia kodusõja pooled ning et võetakse üksnes tsiviilmeetmeid 
riigi stabiliseerimiseks; 

4. tervitab Somaalia valitsuse hiljutist rahualgatust, mis pakub al-Shabaabi mässuliste 
ridadest ülejooksikutele tsiviiltööd ja väljaõpet; kiidab heaks hiljuti vastu võetud kõrgeid 
eesmärke seadva põhiseaduse, mis lubab tagada võrdsed õigused „kõigile kodanikele, 
olenemata soost, usust, sotsiaalsest või majanduslikust staatusest, poliitilistest 
tõekspidamistest, klannist, puudest, ametist, sünnist või dialektist”, keelustab naiste 
suguelundite moonutamise ja loob tõe- ja lepituskomisjoni; 

5. kutsub komisjoni ja nõukogu üles ergutama lepitusprotsessi Somaalia kodusõja erinevate 
osapoolte vahel; nõuab tungivalt, et tagataks tehniline ja rahaline toetus lepitus- ja 
rahuprotsessile ning kodusõja kõiki osapooli hõlmavale vahendustegevusele; 
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6. kutsub kohalikke ametivõime ja kõiki kodusõja osapooli üles võimaldama 
humanitaarabiorganisatsioonidele juurdepääsu enim puudustkannatavatele inimestele 
kooskõlas rahvusvahelise humanitaarabi õigusega; 

7. kutsub nõukogu ja komisjoni üles läbi vaatama oma poliitilise strateegia Somaalia kohta 
ja seadma geostrateegiliste huvide kaitsmisest tähtsamale kohale võitluse vaesuse vastu; 
nõuab kõige tähtsama prioriteedina toetust vaesuse kaotamiseks piirkonnas, eriti kuna 
ELil on aluslepingu kohaselt kohustus võtta arengukoostöö eesmärke – millest esimesel 
kohal on vaesuse vähendamine ja kaotamine – arvesse sellise poliitika puhul, mida ta 
rakendab ja mis tõenäoliselt mõjutab arengumaid (ELi toimimise lepingu artikli 208 lõige 
1); 

8. kutsub nõukogu ja komisjoni üles kindlalt loobuma kõigist piirangutest humanitaarabi 
kohaletoimetamisele, mida teravalt kritiseeritakse kirjas „Valitsusväliste organisatsioonide 
üleskutse kõiki kaasavaks dialoogiks, et päästa inimelusid Somaalias”, sest sellised 
piirangud halvendavad oluliselt humanitaarolukorda riigis ning annavad alust kahtlusteks, 
et geostrateegilisi huve peetakse vaesusevastasest võitlusest tähtsamaks; 

9. kutsub nõukogu ja komisjoni üles lõpetama EU NAVFORi operatsiooni Atalanta, osaliselt 
seetõttu, et operatsioon tõi esialgu kaasa rünnakute arvu, intensiivsuse ja ulatuse tohutu 
kasvu (kuigi rünnakute arv vähenes märgatavalt 2012. aastal), osaliselt ka seetõttu, et EU 
NAVFORi operatsiooni Atalanta keskendumine piraatlusele tähendab seda, et Somaalia 
kriisi sümptomitega võitlemist peetakse tähtsamaks kui samade vahendite kasutamist 
selleks, et tõhusalt tegeleda kriisi algpõhjustega, nagu töötus ja ülim vaesus; 

10. väljendab oma taunivat ja tagasilükkavat suhtumist ELi sõjalisse lähenemisviisi, mida 
järgitakse julgeolekusektori reformi ja ELi Somaalia väljaõppemissiooni läbiviimisel, ning 
on vastu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) mis tahes lisanduvale missioonile 
Somaalias või selles piirkonnas; kutsub nõukogu ja komisjoni üles lõpetama ELi Somaalia 
väljaõppemissiooni, sest näib olevat võimatu takistada ELi Somaalia väljaõppemissiooni 
poolt koolitatud sõdurite ühinemist erinevate kodusõja osapooltega, mistõttu ELi aitab 
suurel määral kaasa konfliktile ja riigi militariseerimisele; 

11. ei poolda laevandusettevõtjate kehtestatud erakaitsemeetmeid, sest neid ei ole reguleeritud 
ühegi konventsiooniga, mis käsitleks tsiviilisikute kaitset ja võitlejate kohtlemist; tuletab 
sellega seoses meelde meretööstuse hiljutist nõudmist reguleerida erasektori 
mereturvaettevõtteid, võttes arvesse asjaolu, et puuduvad selged, järjepidevad ja 
jõustatavad rahvusvaheliselt kokkulepitud standardid, mis käsitlevad erasektori 
relvastatud turvatöötajate kasutamist laeva pardal; 

12. rõhutab, et arenguabi vahendeid, näiteks Euroopa Arengufondi, ei tohi kasutada sõjalistel 
eesmärkidel; on kindlalt selle vastu, et Euroopa Arengufondi vahendeid kasutatakse 
Somaalia julgeolekusektori reformi käigus sõjaväe väljaõppeks; on kindlalt selle vastu, et 
arenguabi kasutataks strateegilistes huvides; on seisukohal, et Euroopa Arengufond peab 
rangelt jääma vahendiks, mille abil rahastada jõupingutusi vaesuse ja nälja kaotamiseks 
arenguriikides; 

13. taunib teravalt ühe poole toetamist kodusõjas; nõuab, et EL järgiks üksnes tsiviilset ja 
rahumeelset lähenemisviisi konflikti lahendamisele ning võtaks endale neutraalse rolli 
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lepitajana/vahendajana, et saavutada püsiv rahu Somaalias ja Aafrika Sarve piirkonnas 
tervikuna; kutsub ELi ja liikmesriike üles andma neutraalset, erapooletut ja sõltumatut 
humanitaarabi haavatavatele elanikkonnarühmadele; 

14. nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu keskenduksid olukorrale riigis tervikuna ning 
eelkõige vajadusele tegeleda humanitaarolukorraga kohapeal ning kõrvaldada miljonitele 
somaallastele kannatusi tekitava katastroofilise olukorra tegelikud põhjused, mille hulka 
kuuluvad eelkõige äärmuslik vaesus, ebaseaduslik kalapüük ja ülepüük Somaalia 
rannikuvetes, milles oma osa on ka ELi laevadel; 

15. on äärmiselt mures väidete pärast, et ELi äriettevõtted ja kuritegelikud võrgustikud on 
ebaseaduslikult ladustanud jäätmeid; tuletab meelde, et jäätmete ebaseaduslik ladustamine 
on suur probleem rannikul elavate somaallaste jaoks; palub nõukogul ja komisjonil lasta 
sõltumatul organil viia viivitamata läbi põhjalik uurimine ja koguda selle raames tõendeid 
ja proove ning olenevalt uuringute tulemustest kaaluda võimalust võtta õiguslikke 
meetmeid, sealhulgas kahjuhüvitusnõuete esitamine Euroopa äriühingute, ELi 
liikmesriikide ja ELi poolt; 

Sudaan ja Lõuna-Sudaan 

16. tervitab Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahelisi kokkuleppeid piiri demilitariseerimise kohta; 
nõuab tungivalt, et kõik pooled leiaksid rahumeelsed lahendused arvukatele põhja ja lõuna 
vahelistele konfliktidele, eelkõige küsimusele, kuidas õiglaselt jagada naftatulusid; 

17. nõuab, et kõik pooled järgiksid Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 24. aprilli 2012. 
aasta otsust, eelkõige selle punkte 7 ja 16, milles korratakse, et riigipiire ei tohi muuta 
jõuga ja kõik territoriaalsed vaidlused lahendatakse ainult rahumeelsel teel ning et 
sõjaliselt ei saa lahendada konflikti Lõuna-Kordofani ja Sinise Niiluse provintsis; 

18. mõistab teravalt hukka igasuguse vägivalla tsiviilisikute vastu ja toonitab, et sellise 
tegevusega rikutakse Sudaanis rahvusvahelist humanitaarõigust ja inimõigusi käsitlevat 
rahvusvahelist õigust; nõuab, et EL ja rahvusvaheline kogukond lepiksid kokku 
ühetaolises ning rangelt rahumeelses ja tsiviilses lähenemisviisis, kuidas tegeleda 
konfliktide algpõhjustega; on veendunud, et sõjaliselt ei saa lahendada konflikti Sudaani 
ja Lõuna-Sudaani vahel, eelkõige Lõuna-Kordofani ja Sinine Niiluse provintsis; rõhutab 
poliitilise ja diplomaatilise lahenduse tungivat vajadust; 

Üldine raamistik 

19. nõuab kiireloomulisi meetmeid, et järgida siduvaid rahvusvahelisi kohustusi ja täita 
aastatuhande arengueesmärgid, eelkõige aastatuhande 1. arengueesmärk, ning tagada 
õigus piisavale toidule, samuti nõuab Somaalia ning teiste kõige vaesemate ja enim 
mõjutatud riikide võla kustutamist; 

20. väljendab oma sügavat muret maa hõivamise pärast Aafrikas, sest see võib ohustada 
toiduga kindlustatust kohalikul tasandil ja suurendab näljahäda; kutsub Aafrika Sarve 
piirkonna valitsusi ja ELi üles hindama põllumajandusmaa ülesostmise mõju vaesusele 
maapiirkondades ja praegusele näljakriisile; nõuab, et komisjon kaasaks maa hõivamise 
probleemi oma poliitilisse dialoogi arenguriikidega, et peatada sellise poliitika toetamine; 
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kutsub Euroopa Liitu üles suurendama põllumajandusele eraldatava ametliku arenguabi 
osakaalu, ühtlasi nõuab, et ametlikku arenguabi suunataks investeeringuteks väikestesse 
jätkusuutlikesse põllumajandusettevõtetesse ja loomade karjatamisse, selle tagamiseks, et 
väikepõllumajandustootjatel oleks juurdepääs maale, tugevdades seeläbi kohalikku turgu, 
ning et Aafrika Sarve piirkonna inimestele oleks tagatud vastuvõetaval tasemel 
igapäevane toitumine, samuti toetamaks Somaalia ja Aafrika Sarve rannikuvete 
regenereerimist, et tagada kaluritele ja nende peredele elatusvahendid; 

21. nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid seaksid esikohale võitluse vaesusega ja 
inimkannatuste vähendamise Aafrika Sarve piirkonnas ja igal pool mujal arengumaades, 
selle asemel et taotleda kasumit ja kindlustada tulud toiduhindadega spekuleerimisest; 

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, 
ELi liikmesriikidele, Aafrika Liidu komisjonile ja Üleaafrikalisele Parlamendile. 

Or. en 

 
 
 


