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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 157 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teis÷kūros pasiūlymą d÷l rezoliucijos A7-0408/2012 

Europos Parlamento rezoliucija d÷l ES strategijos d÷l Somalio pusiasalio 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos misija Somalyje (AMISOM), kuri buvo prad÷ta 
vykdyti 2007 m. kovą, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 2 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1816, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodį prad÷tą vykdyti ES NAVFOR – operaciją 
ATALANTA, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. rugs÷jį Somalyje vykusius prezidento rinkimus, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

A. kadangi Somalio pusiasalis – vienas iš labiausiai nuo maisto trūkumo kenčiančių regionų 
pasaulyje, o milijonai šiame regione gyvenančių žmonių maitinasi nepakankamai ir jiems 
kyla bado pavojus; kadangi Somalio pusiasalio regionas yra vienas iš skurdžiausių 
regionų pasaulyje ir apima šalis, kuriose taikomi žemiausi sveikatos standartai pasaulyje; 
kadangi tarptautinei bendruomenei nepavyko išspręsti regiono žmogiškojo saugumo, 
sausros ir bado problemų, tačiau priešingai – jos buvo sustiprintos;  

B. kadangi politin÷, socialin÷, ekonomin÷ ir humanitarin÷ pad÷tis Somalyje reikalauja 
ypatingo ir ilgalaikio tarptautin÷s bendrijos d÷mesio, norint remti taikos procesą, 
sąžiningų socialinių ir ekonominių sąlygų atkūrimą bei šalies atstatymą;  

C. kadangi 2012 m. kovo m÷n. Maisto ir žem÷s ūkio organizacija (FAO) apskaičiavo, kad 
Somalio pusiasalyje pagalbos reikia daugiau negu aštuoniems milijonams asmenų 
(3,2 mln. asmenų Etiopijoje, 2,5 mln. – Somalyje, 2,2 mln. – Kenijoje ir 180 000 – 
Džibutyje); kadangi 2011 m. regionas patyr÷ didžiausią sausrą per pastaruosius 60 metų, 
kuri tur÷jo poveikį daugiau negu 13 mln. asmenų, iš kurių šimtai tūkstančių tur÷jo palikti 
savo namus ir dešimtys tūkstančių mir÷; kadangi, pasak Jungtinių Tautų vyriausiojo 
pab÷g÷lių reikalų komisaro biuro (UNHCR), visame Somalio pusiasalyje yra daugiau kaip 
milijonas Somalio pab÷g÷lių, daugiausia Kenijoje ir Etiopijoje, o Somalyje – 1,3 mln. 
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šalies viduje perkeltų asmenų; 

D. kadangi Tarybos išvadose d÷l Somalio pusiasalio yra apibr÷žti du pagrindiniai Europos 
Sąjungos tikslai, kuriais yra pateisinamas ilgalaikis įsipareigojimas, o būtent – 
geostrategin÷ svarba ir ES noras remti Somalio pusiasalio gyventojų gerbūvį bei pad÷ti 
išbristi iš skurdo ir siekti ilgalaik÷s ekonomin÷s pl÷tros; 

E. kadangi valstybių konkurencija regione ir už jo ribų d÷l gamtinių išteklių, ypač iškastinio 
kuro ir vandens, didina įtampą regione ir sukelia nuolatinį nestabilumą; 

F. kadangi šio ypač didelio skurdo ir bado priežastys yra įvairios, įskaitant pilietinį karą, 
politinį nestabilumą, saugumo stoką visame regione, dirvožemio nualinimą, užsienio 
investuotojų įgyjamus didelius plotus žem÷s ūkio paskirties žem÷s, ūkių kainų kilimą, 
spekuliavimą pagrindin÷mis prek÷mis, klimato kaitą, nelegalų toksinių atliekų išmetimą 
Somalio pakrant÷se ir pernelyg intensyvią ir nelegalią Europos ir Azijos žuvų perdirbimo 
laivų žvejybą prie Somalio krantų; 

G. kadangi, kaip nurodoma Jungtinių Tautų aplinkos programos pranešime, ant Somalio 
kranto palikta daugyb÷ nelegalių nuodingų atliekų krovinių, iš kurių šios atliekos teka ir 
visiškai nekreipiama d÷mesio į vietos gyventojų sveikatą arba aplinkos apsaugą; kadangi, 
remiantis ta pačia ataskaita, dalis jūroje išmestų atliekų atvežta iš ES ir tos atliekos daro 
neatitaisomą žalą žmonių sveikatai ir regiono aplinkai – taip skandalingai pažeidžiamos 
žmogaus teis÷s; 

H. kadangi visos pilietiniame kare dalyvaujančios šalys, valstyb÷s valdymo Somalyje 
trūkumas, Somalio žvejų pragyvenimo šaltinio praradimas, piratų veiksmai Somalio 
pakrant÷je, įtampa tarp Sudano ir Pietų Sudano, įtampa tarp Etiopijos, Eritr÷jos ir 
Somalio, įtampa tarp Eritr÷jos ir Džibučio, Europos ir Vakarų šalių įsikišimas bei jų 
ekonominiai ir geostrateginiai interesai prisideda prie to, kad Somalio pusiasalis tampa 
vienu iš labiausiai konfliktiškų regionų pasaulyje, d÷l ko kenčia žmon÷s, jie perkeliami 
šalies viduje ir gil÷ja humanitarin÷s kriz÷s, o tai trukdo užtikrinti tvarią socialinę ir 
ekonominę pl÷trą ir įtvirtinti demokratiją bei teisin÷s valstyb÷s principą; 

I. kadangi saugumo ir karin÷ pad÷tis Somalyje ir toliau yra pavojinga ir nenusp÷jama; 
kadangi Kenija neseniai įsitrauk÷ į karinius veiksmus Somalio pietin÷je ir vidurin÷je 
dalyse; kadangi Etiopijos nacionalin÷s gynybos paj÷gos 2012 m. vasarį ÷m÷si veiksmų 
Hirano ir Bajo regionuose; kadangi organizacija „Human Rights Watch“ praneš÷ apie 
Etiopijos karinių paj÷gų ir pereinamojo laikotarpio federalinei vyriausybei ištikimų 
nereguliarių karinių paj÷gų įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus, kankinimus, 
savavališkus sulaikymus, neatid÷liotinai įvykdomas mirties bausmes ir neteis÷tus 
atsakomuosius išpuolius prieš civilius gyventojus; kadangi kaimynin÷ Eritr÷ja buvo 
apkaltinta ginklų tiekimu; kadangi dauguma veik÷jų pažeid÷ JT tautų ginklų embargo 
režimą; 

J. kadangi d÷l tarptautin÷s įsiskolinimų kriz÷s ir TVF bei Pasaulio banko įvestų struktūrinio 
koregavimo programų trūkstant l÷šų Somalio vyriausyb÷ buvo priversta laikinai atleisti 
savo pakrant÷s apsaugos darbuotojus; kadangi daugelio šalių žvejybos laivai naudojosi 
sumaištimi Somalyje ir nuo 1990 m. žvejojo Somalio 200 jūrmylių zonoje; kadangi tokia 
neteis÷ta žvejyba teritoriniuose Somalio vandenyse yra viena iš pagrindinių priežasčių, d÷l 
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kurių Somalio žvejai neteko savo pragyvenimo šaltinio;  

K. kadangi Somalio pereinamojo laikotarpio federalinei vyriausybei, remiant ES bei 
tarptautinei bendruomenei, nepavyko sukurti stabilios ir įtraukios administracijos, 
galinčios skatinti įvairias etnines ir politines grupes siekti bendro sutarimo;  

L. kadangi nepriklausomai nuo politinio Islamo teismų sąjungos požiūrio, piratavimas 
Somalio pusiasalyje šiai sąjungai vadovaujant stipriai sumaž÷jo ir v÷l sustipr÷jo, kai ši 
sąjunga karin÷s intervencijos, kurią r÷m÷ keletas Vakarų valstybių, d÷ka buvo pašalinta iš 
valdžios;  

M. kadangi ES NAVFOR operacija ATALANTA buvo prad÷ta 2008 m. gruodžio 8 d., o 
2009 m. vasario m÷n. jau veik÷ visu paj÷gumu ir jai suteikti įgaliojimai pad÷ti apsaugoti 
pagal Pasaulio maisto programą (PMP) pagalbą maistu Somalyje perkeltiems asmenims 
gabenančius laivus, apsaugoti Adeno įlankoje ir prie Somalio krantų plaukiojančius 
AMISOM misijos bei prekybinius laivus, taip pat užkirsti kelią piratavimo veiksmams ir 
ginkluotiems pl÷šimams jūroje prie Somalio krantų ir juos sustabdyti; kadangi ES 
NAVFOR – ATALANTA operacija taip pat bus prisidedama prie žvejybos veiksmų 
Somalio pakrant÷je steb÷senos, o tai bus finansuojama ATHENA priemone;  

N. kadangi ES NAVFOR operacija ATLANTA veikia teritorijoje, kuri apima Raudonosios 
jūros pietinę dalį, Adeno įlanką ir Indijos vandenyno vakarinę dalį, įskaitant Seišelius; 
kadangi 2012 m. kovo 23 d. Taryba nusprend÷ pratęsti įgaliojimus iki 2014 m. ir išpl÷sti 
paj÷gų operacijų rajoną, kuriam dabar priklauso ir Somalio pakrant÷s teritorija bei jo 
teritoriniai ir vidaus vandenys;  

O. kadangi Taryba 2010 m. sausio 25 d. nutar÷ sukurti ES karinę misiją Somalio saugumo 
paj÷goms mokyti; kadangi Europos Sąjungos karin÷ misija, kuria numatyta prisid÷ti prie 
Somalio saugumo paj÷gų mokymo (EUTM Somalia), buvo prad÷ta 2010 m. balandžio 
7 d. siekiant teikti paramą Pereinamojo laikotarpio federalinei vyriausybei (PFV) ir 
glaudžiai bendradarbiauti su Afrikos Sąjungos misija Somalyje (AMISOM); 

P. kadangi Europos Sąjungos karin÷ misija siekiant prisid÷ti prie Somalio saugumo paj÷gų 
mokymo yra finansuojama 12-os ES valstybių narių, o finansavimas siekia 4.8 mln. eurų 
15 m÷nesių laikotarpiui nuo 2011 m. rugpjūčio iki 2012 m. spalio 31 d.; kadangi pagal 
stabilumo priemonę, skirtą remti AMISOM, ES suteik÷ dar 4.7 mln. eurų; 

Q. kadangi AMISOM labiausiai finansuojama pagal Afrikos taikos priemonę, kuri 
finansuojama iš devintojo Europos pl÷tros fondo (EPF) ilgalaik÷s pl÷tros paketo l÷šų; 
kadangi ES įnašas į AMISOM per taikos priemonę sudaro 325 mln. eurų; kadangi ES 
įsipareigojo Somalio policijos paj÷goms per JT teisin÷s valstyb÷s vystymo programą skirti 
12 mln. eurų iš Europos pl÷tros fondo;  

R. kadangi 2012 m. rugs÷jo 26 d. Sudano ir Pietų Sudano prezidentai pasiraš÷ ilgai lauktą 
bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį sudaromos sąlygos atnaujinti naftos srautus iš 
pietų į šiaurę, demilitarizuoti pasienio buferinę zoną, atnaujinti tarpvalstybinę prekybą ir 
abiejų šalių piliečiams užtikrinti jud÷jimo laisvę; kadangi abi šalys dar turi susitarti d÷l 
Abj÷jaus ir kitų ginčytinų regionų statuso; 
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S. kadangi vakariniame Sudano regione Darfūre, taip pat pietin÷se Pietų Kordofano ir 
M÷lynojo Nilo valstijose taika ir toliau neužtikrinama; kadangi žmogaus teisių 
organizacijos ir toliau praneša apie žmogaus teisių pažeidimus Sudane ir Pietų Sudane, 
valdžios paj÷gų chaotiškai bombarduojamus civilių gyventojų regionus, taip pat apie be 
teismo vykdomų mirties bausmių, savavališko sulaikymo, masinių pl÷šimų ir turto 
sunaikinimo atvejus; kadangi toliau yra pranešama apie saugumo paj÷gų Pietų Sudane 
vykdomus priekabiavimą prie civilių gyventojų ir jų bauginimus, o besitęsianti prievarta 
suk÷l÷ ilgalaikę ir nerimą keliančią humanitarinę krizę;  

1. pareiškia, kad kriz÷s Somalyje ir piratavimo Somalio pusiasalio vandenyse, o taip pat 
konflikto visame regione sprendimas negali būti karinis; ragina Komisiją ir Tarybą 
laikytis laiške, kuriame NVO ragina siekti visus įtraukiančio dialogo gelbstint gyvybes 
Somalyje ir kurį 2011 m. rugs÷jį pasiraš÷ 20 NVO išvadų, kuriomis teigiama, kad nesena 
patirtis Somalyje pademonstravo, kad kariniai veiksmai sukelia tik dar daugiau mirčių ir 
kančių bei apsunkina humanitarin÷s pagalbos teikimą; ragina ES ir tarptautinę 
bendruomenę bendradarbiauti su regiono šalimis, regioniniais ir tarptautiniais veik÷jais 
bei organizacijomis siekiant išskirtinai taikiomis priemon÷mis išspręsti konfliktus, taip pat 
šalinant jų pagrindines priežastis; 

Somalis 

2. ragina visas kaimynines šalimis susilaikyti nuo kišimosi į Somalio reikalus, nes bet koks 
įsikišimas gali peraugti į didesnį konfliktą ir prisid÷ti prie militarizacijos, kuri jau labai 
ilgai daro neigiamą poveikį šiam regionui; pabr÷žia geros kaimynyst÷s, įveikiančios 
priešišką konkurenciją ir ginčus d÷l sienų, nesikišimo ir valstybių bendradarbiavimo, 
tvaraus vystymosi ir teisingo bei sąžiningo dalijimosi prieiga prie išteklių be 
diskriminacijos suteikiant ekonomines perspektyvas ir galimybes visiems principus; 
pažymi, kad tam reikia d÷ti dideles tarpininkavimo ir sutaikymo pastangas, kovoti su 
šaulių ir lengvųjų ginklų platinimu ir sudaryti palankesnes demobilizacijos, 
nusiginklavimo ir buvusių kovotojų reintegracijos sąlygas; 

3. atkreipia d÷mesį į rugs÷jį Somalyje vykusius prezidento rinkimus ir tikisi, kad 
vadovaujant naujai išrinktam prezidentui Hassanui Šeichui Mohamudui bus prad÷tas tikro 
susitaikymo procesas, įtraukiantis visas pilietinio karo Somalyje šalis, ir kad pad÷čiai 
šalyje stabilizuoti bus imtasi tik civilinių priemonių; 

4. palankiai vertina Somalio vyriausyb÷s neseniai prad÷tą taikos iniciatyvą, pagal kurią iš 
sukil÷lių grupuot÷s „Al Shabaab“ pasitraukusiems kovotojams siūlomas civilinis darbas ir 
mokymai; palankiai vertina neseniai patvirtintą plataus užmojo konstituciją, pagal kurią 
visiems piliečiams, neatsižvelgiant į jų lytį, religiją, socialinę ar ekonominę pad÷tį, 
politines pažiūras, gentį, negalią, profesiją, kilmę ar tarmę, žadama užtikrinti vienodas 
teises, draudžiamas moterų lytinių organų žalojimas ir įsteigiama Tiesos ir susitaikymo 
komisija; 

5. ragina Komisiją ir Tarybą skatinti Somalio pilietinio karo šalių susitaikymo procesą; 
primygtinai ragina užtikrinti techninę ir finansinę pagalbą sutaikinimo ir taikos procesui ir 
tarpininkauti visoms pilietinio karo šalims; 
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6. ragina vietos valdžios institucijas ir pilietinio karo šalis leisti humanitarin÷s pagalbos 
organizacijoms netrukdomai pasiekti nukent÷jusius asmenis laikantis tarptautin÷s 
humanitarin÷s pagalbos teis÷s; 

7. ragina Tarybą ir Komisiją persvarstyti savo politinę strategiją d÷l Somalio ir pirmenybę 
teikti kovai su skurdu, o ne geostrateginių interesų įgyvendinimui; ragina pagrindiniu 
prioritetu laikyti paramą skurdo panaikinimo programoms regione, juo labiau kad ES 
pagal savo steigimo sutartį privalo atsižvelgti į vystomojo bendradarbiavimo tikslus, visų 
pirma į skurdo mažinimą ir jo panaikinimą, įgyvendindama politiką, kuri gali daryti 
poveikį besivystančioms šalims (SESV 208 straipsnio 1 dalis); 

8. ragina Tarybą ir Komisiją ryžtingai atmesti humanitarin÷s pagalbos teikimo apribojimus ir 
jų atsisakyti, nes jie labiausiai kritikuojami NVO kvietime prad÷ti visuotinį dialogą, kad 
būtų gelb÷jamos gyvyb÷s Somalyje, ir tod÷l, kad tokie apribojimai itin prisideda prie labai 
blogos humanitarin÷s pad÷ties šalyje ir duoda pagrindo įtarimams, kad pirmenyb÷ 
teikiama geostrateginiams interesams, o ne kovai su skurdu; 

9. ragina Tarybą ir Komisiją baigti ES NAVFOR operaciją ATLANTA, iš dalies d÷l to, kad 
d÷l operacijos iš pradžių gerokai padid÷jo išpuolių skaičius, stiprumas ir pobūdis (nors jų 
skaičius labai sumaž÷jo 2012 m.), ir iš dalies d÷l to, kad per ES NAVFOR operaciją 
ATALANTA daugiausia d÷mesio skiriama piratavimui, pirmenybę teikiant kovai su 
Somalio kriz÷s simptomais, o ne tų pačių išteklių panaudojimui efektyviu būdu 
pagrindin÷ms kriz÷s priežastims, kaip antai, be kita ko, nedarbui ir ypač dideliam skurdui, 
šalinti; 

10. reiškia savo nepritarimą ES kariniam metodui, pagal kurį vykdoma saugumo sektoriaus 
reforma ir mokymo misija EUTM SOMALIA, ir laiko jį netinkamu; taip pat nepritaria 
jokiai kitai Europos bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijai Somalyje ar 
bet kurioje kitoje regiono vietoje; ragina Tarybą ir Komisiją nutraukti mokymo misiją 
EUTM SOMALIA, nes atrodo, jog neįmanoma išvengti, kad EUTM apmokyti asmenys 
neprisijungtų prie įvairių grupuočių, dalyvaujančių civiliniame kare – taip ES labai 
prisideda prie konflikto ir šalies militarizacijos; 

11. nepritaria laivybos bendrovių įvestoms asmenin÷s apsaugos priemon÷ms, nes joms 
netaikomos jokios su civilių apsauga ir elgesiu su kovotojais susijusios konvencijos; 
atsižvelgdamas į tai, primena nesenus laivybos sektoriaus raginimus patvirtinti privačių 
laivybos apsaugos įmonių taisykles, pripažindamas faktą, kad n÷ra aiškių, nuoseklių, 
vykdytinų ir tarptautiniu mastu suderintų standartų, susijusių su privačiai samdomų 
ginkluotų saugos darbuotojų darbo laivuose; 

12. pabr÷žia, kad paramos vystymuisi ištekliai, kaip antai EPF, neturi būti naudojami jokiems 
kariniams tikslams; griežtai prieštarauja tam, kad EPF l÷šos būtų naudojamos karinių 
paj÷gų mokymams vykdant saugumo sektoriaus reformą Somalyje; griežtai prieštarauja 
tam, kad parama vystymuisi būtų naudojama strateginiams interesams įgyvendinti; laikosi 
nuomon÷s, kad EPF turi likti priemone, skirta vien tik pastangoms panaikinti skurdą ir 
badą besivystančiose šalyse finansuoti; 

13. griežtai prieštarauja tam, kad civiliniame kare būtų palaikoma viena kuri nors šalis; ragina 
ES laikytis tik civilinio ir taikaus konflikto sprendimo metodo ir prisiimti neutralų 
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taikintojos ir (arba) tarpinink÷s vaidmenį, kad Somalyje ir visame Somalio pusiasalio 
regione būtų pasiekta tvari taika; ragina ES ir jos valstybes nares teikti neutralią, nešališką 
ir nepriklausomą humanitarinę pagalbą pažeidžiamiems gyventojams; 

14. ragina Komisiją ir Tarybą daugiausia d÷mesio skirti bendrai visos šalies pad÷čiai ir, visų 
svarbiausia, poreikiui spręsti humanitarines problemas šalyje ir šalinti šios kritin÷s 
pad÷ties, d÷l kurios kenčia milijonai somaliečių, tikrąsias priežastis, be kita ko, ypač didelį 
skurdą, neteis÷tą žvejybą ir peržvejojimą Somalio vandenyse, kurį vykdo ir ES laivai; 

15. reiškia didžiulį susirūpinimą d÷l įtarimų, kad ES įmon÷s ir nusikalt÷lių tinklai neteis÷tai 
išmeta atliekas; primena, kad neteis÷tas atliekų išmetimas – didel÷ Somalio pakrant÷se 
gyvenančių žmonių problema; ragina Tarybą ir Komisiją skubiai inicijuoti, kad 
nepriklausoma įstaiga atliktų visapusišką tyrimą, įskaitant įrodymų rinkimą ir m÷ginių 
÷mimą, ir, atsižvelgiant į šio tyrimo rezultatus, apsvarstyti galimybę imtis teisinių 
veiksmų, įskaitant Europos įmonių, ES valstybių narių ir ES mok÷tinas kompensacijas; 

Sudanas ir Pietų Sudanas 

16. palankiai vertina Sudano ir Pietų Sudano pasiektus susitarimus d÷l sienos 
demilitarizacijos; primygtinai ragina visas šalis rasti nesmurtinius sprendimus, kaip 
išspręsti tarp šiaur÷s ir pietų kilusius konfliktus, ypač d÷l to, kaip sąžiningai paskirstyti 
pajamas iš naftos; 

17. ragina visas šalis laikytis Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos 2012 m. balandžio 
24 d. sprendimo, ypač jo 7 ir 16 punktų, kuriuose pakartojama, kad valstybių teritorijų 
ribos negali būti keičiamos j÷ga, kad visi ginčai d÷l teritorijos turi būti sprendžiami tik 
taikiomis priemon÷mis ir kad konflikto Pietų Kordofane ir M÷lynojo Nilo valstijoje 
sprendimas negali būti karinis; 

18. griežtai smerkia visus smurto veiksmus, padarytus Sudane prieš civilius gyventojus 
pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę ir žmogaus teisių aktus; primygtinai ragina ES 
ir tarptautinę bendruomenę susitarti d÷l vienodo, vien tik taikaus ir civilinio pagrindinių 
konfliktų priežasčių šalinimo metodo; yra įsitikinęs, kad Sudano ir Pietų Sudano konflikto 
sprendimas negali būti karinis, ypač Pietų Kordofano ir M÷lynojo Nilo valstijose; 
pabr÷žia, kad skubiai reikia politinio ir diplomatinio sprendimo; 

Bendrosios aplinkyb÷s 

19. ragina skubiai imtis priemonių, kad būtų laikomasi privalomų tarptautinių įsipareigojimų 
ir būtų siekiama Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT), ypač TVT Nr. 1, ir užtikrinama 
teis÷ į tinkamą maistą, ir ragina nurašyti Somalio ir visų skurdžiausių bei labiausiai 
nukent÷jusių šalių skolas; 

20. reiškia didelį susirūpinimą d÷l žem÷s už÷mimo Afrikoje, d÷l kurio kyla pavojus, kad 
sumaž÷s vietos apsirūpinimo maistu saugumas ir padid÷s badas; ragina Somalio pusiasalio 
ir ES šalių vyriausybes įvertinti dabartinį žem÷s ūkio paskirties žem÷s įsigijimo poveikį 
kaimo skurdui ir dabartinei bado krizei; primygtinai ragina Komisiją įtraukti žem÷s 
už÷mimo klausimą į savo politinį dialogą su besivystančiomis šalimis, kad būtų nutraukta 
parama tokiai politikai; ragina ES padidinti oficialios paramos vystymuisi, skiriamos 
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žem÷s ūkiui, ir oficialios paramos vystymuisi investicijoms į mažus tvarius ūkius ir 
klajoklinį gyvulių auginimą, kad smulkiems ūkininkams būtų užtikrinta prieiga prie žem÷s 
ir taip stiprinama vietos rinka, ir užtikrinti priimtinas kasdien÷s žmonių mitybos normas 
Somalio pusiasalyje, taip pat pad÷ti atkurti vandens išteklius Somalyje ir Somalio 
pusiasalyje, siekiant užtikrinti pragyvenimo šaltinį žvejams ir jų šeimoms; 

21. ragina ES ir jos valstybes nares teikti pirmenybę kovai su skurdu ir žmonių kančiomis 
Somalio pusiasalyje ir kitose besivystančiose šalyse, o ne siekti pelno ir užsitikrinti 
pajamas iš spekuliacijų maisto kainomis; 

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES valstyb÷ms nar÷ms, 
Afrikos Sąjungos komisijai ir Panafrikos Parlamentui. 

Or. en 

 


