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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii UE na rzecz Rogu Afryki 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając misję Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM), która rozpoczęła się 
w marcu 2007 r., 

– uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1816 (2008 r.), 

– uwzględniając rozpoczętą w grudniu 2008 r. operację EU NAVFOR ATALANTA, 

– uwzględniając wybory prezydenckie w Somalii we wrześniu 2012 r., 

– uwzględniając art. 48 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, Ŝe Róg Afryki jest jednym z najbardziej niestabilnych pod względem 
bezpieczeństwa Ŝywnościowego regionów świata, a miliony Ŝyjących na tym obszarze 
ludzi jest niedoŜywionych i zagroŜonych głodem; mając na uwadze, Ŝe Róg Afryki jest 
jednym z najuboŜszych regionów na świecie, obejmującym kraje o najniŜszych 
standardach zdrowotnych świata; mając na uwadze, Ŝe działania społeczności 
międzynarodowej nie zdołały rozwiązać problemów bezpieczeństwa ludzi oraz suszy i 
głodu w regionie, a nawet doprowadziły do pogorszenia sytuacji; 

B. mając na uwadze, Ŝe sytuacja polityczna, społeczna, gospodarcza i humanitarna w Somalii 
wymaga szczególnej i nieustannej uwagi społeczności międzynarodowej w celu 
wspierania procesu pokojowego, przywrócenia sprawiedliwych warunków społeczno-
ekonomicznych oraz odbudowy kraju; 

C. mając na uwadze, Ŝe w według szacunków FAO z marca 2012 r. w Rogu Afryki pomocy 
potrzebuje ponad osiem milionów osób, w tym 3,2 mln w Etiopii, 2,5 mln w Somalii, 
2,2 mln w Kenii i 180 tysięcy w DŜibuti; mając na uwadze, Ŝe w 2011 r. region dotknęła 
najpowaŜniejsza od 60 lat susza, w której wyniku ucierpiało ponad 13 milionów osób, 
z czego setki tysięcy musiały opuścić swoje domy, a dziesiątki tysięcy poniosły śmierć; 
mając na uwadze, Ŝe według szacunków UNHCR po całym Rogu Afryki, głównie 
w Kenii i Etiopii, rozproszonych jest przeszło milion uchodźców somalijskich, zaś 
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w samej Somalii przebywa 1,3 mln uchodźców wewnętrznych; 

D. mając na uwadze, Ŝe w konkluzjach Rady w sprawie Rogu Afryki określono dwa 
podstawowe cele Unii Europejskiej uzasadniające długotrwałe zaangaŜowanie, 
mianowicie „geostrategiczne znaczenie regionu” oraz „gotowość UE do wspierania 
dobrobytu mieszkańców Rogu Afryki oraz do pomocy w przezwycięŜaniu ubóstwa i 
budowaniu samopodtrzymującego się wzrostu gospodarczego”; 

E. mając na uwadze, Ŝe rywalizacja państw – zarówno w regionie, jak i poza nim – o zasoby 
naturalne, w szczególności paliwa kopalne i wodę, podsyca dalsze konflikty w regionie i 
prowadzi do trwałej destabilizacji; 

F. mając na uwadze, Ŝe przyczyny skrajnego ubóstwa i głodu są róŜnorodne, a naleŜą do 
nich: wojna domowa, niestabilność polityczna, brak bezpieczeństwa w całym regionie, 
degradacja gleb, masowe wykupywanie ziem uprawnych przez inwestorów 
zagranicznych, wzrost cen gospodarstw rolnych, spekulacja podstawowymi towarami, 
zmiana klimatu, nielegalne wyrzucanie toksycznych odpadów na wybrzeŜu somalijskim 
oraz zbyt intensywne i nielegalne połowy wzdłuŜ wybrzeŜa somalijskiego prowadzone 
przez europejskie i azjatyckie statki-przetwórnie; 

G. mając na uwadze, Ŝe zgodnie z raportem Programu Ochrony Środowiska Narodów 
Zjednoczonych (UNEP) ogromna liczba nielegalnych transportów odpadów toksycznych, 
których zawartość przecieka, jest składowana wzdłuŜ wybrzeŜa Somalii przy całkowitym 
lekcewaŜeniu zdrowia lokalnej społeczności i ochrony środowiska; mając na uwadze, Ŝe 
zgodnie z tym samym raportem zrzucone do morza odpady częściowo pochodzą z Unii 
Europejskiej i Ŝe odpady te nieodwracalnie szkodzą zdrowiu ludzkiemu i środowisku 
naturalnemu w regionie, co stanowi raŜące naruszenie praw człowieka, 

H. mając na uwadze, Ŝe niezliczone strony wojny domowej, brak sprawowania rządów w 
Somalii, utrata źródła utrzymania somalijskich rybaków, działalność piratów u wybrzeŜy 
Somalii, napięcia między Sudanem a Sudanem Południowym, między Etiopią, Erytreą i 
Somalią oraz między Erytreą a DŜibuti, ingerencja i interwencja stron trzecich, a takŜe 
gospodarcze i geostrategiczne interesy UE i innych zachodnich podmiotów przyczyniają 
się wspólnie do tego, Ŝe Róg Afryki jest jednym z najbardziej targanych konfliktami 
regionów na świecie, co powoduje ogrom ludzkiego cierpienia, wewnętrzne przesiedlenia 
ludności, pogłębienie kryzysów humanitarnych i zahamowanie zrównowaŜonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego, demokracji oraz rządów prawa; 

I. mając na uwadze, Ŝe sytuacja w zakresie bezpieczeństwa i sytuacja militarna w Somalii 
jest wciąŜ groźna i nieprzewidywalna; mając na uwadze, Ŝe Kenia dokonała niedawno 
interwencji wojskowej w południowo-środkowej Somalii; mając na uwadze, Ŝe w lutym 
2012 r. w somalijskich regionach Hiraan i Bay interweniowały etiopskie siły zbrojne; 
mając na uwadze, Ŝe organizacja Human Rights Watch ujawniła naruszenia praw 
człowieka, tortury, arbitralne zatrzymania, doraźne egzekucje i nielegalne ataki odwetowe 
na ludność cywilną, jakich dopuściły się etiopskie siły zbrojne i grupy zbrojne lojalne 
wobec tymczasowego rządu federalnego Somalii; mając na uwadze, Ŝe sąsiednia Erytrea 
została oskarŜona o dostarczanie broni; mając na uwadze, Ŝe embargo ONZ na dostawy 
broni zostało naruszone przez wiele podmiotów; 
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J. mając na uwadze, Ŝe rząd somalijski był zmuszony zwolnić swoją straŜ przybrzeŜną z 
powodu braku środków finansowych w wyniku międzynarodowego kryzysu zadłuŜenia i 
nałoŜenia programów dostosowania strukturalnego przez MFW i Bank Światowy; mając 
na uwadze, Ŝe od 1990 r. statki rybackie z wielu krajów wykorzystują chaos w Somalii, 
dokonując połowów w somalijskiej strefie połoŜonej mniej niŜ 200 mil morskich od jej 
wybrzeŜa; mając na uwadze, Ŝe nielegalne połowy na wodach terytorialnych Somalii są 
jedną z głównych przyczyn utraty źródła utrzymania przez somalijskich rybaków; 

K. mając na uwadze, iŜ tymczasowemu rządowi federalnemu przy wsparciu UE i 
społeczności międzynarodowej nie udało się utworzyć stabilnej administracji 
reprezentującej wszystkie grupy etniczne, zdolnej do promowania zgody między swymi 
róŜnymi etnicznymi i politycznymi składowymi; 

L. mając na uwadze, Ŝe niezaleŜnie od podejścia politycznego Unii Trybunałów Islamskich 
(UIC) udało się jej w znaczny sposób ograniczyć piractwo w rejonie Rogu Afryki, 
natomiast po odsunięciu UIC od władzy w wyniku interwencji wojskowej wspieranej 
przez wiele państw zachodnich doszło do eskalacji działalności piratów; 

M. mając na uwadze, Ŝe 8 grudnia 2008 r. rozpoczęła się operacja EU NAVFOR 
ATALANTA, która osiągnęła pełną operacyjność w lutym 2009 r., a jej celem było 
zapewnienie ochrony statkom przewoŜącym pomoc Ŝywnościową dla somalijskich 
wysiedleńców w ramach Światowego Programu śywnościowego, a takŜe statkom 
handlowym i transportom AMISOM pływającym po Zatoce Adeńskiej i u wybrzeŜy 
Somalii oraz uniemoŜliwianie i zwalczanie aktów piractwa i rozboju z uŜyciem broni u 
wybrzeŜy Somalii; mając ponadto na uwadze, Ŝe operacja EU NAVFOR ATALANTA 
powinna się równieŜ przyczynić do monitorowania działalności połowowej u wybrzeŜy 
Somalii, a jest ona finansowana ze środków mechanizmu ATHENA; 

N. mając na uwadze, Ŝe operacja EU NAVFOR ATALANTA obejmuje swym zasięgiem 
obszar na południe od Morza Czerwonego i Zatoki Adeńskiej, rozciągający się na 
zachodnią część Oceanu Indyjskiego i obejmujący Seszele; mając na uwadze, Ŝe Rada 
postanowiła w dniu 23 marca 2012 r. przedłuŜyć mandat operacji do 2014 r. oraz 
rozszerzyć jej obszar działania, obejmujący obecnie tereny przybrzeŜne Somalii, a takŜe 
jej wody terytorialne i śródlądowe; 

O. mając na uwadze, Ŝe w dniu 25 stycznia 2010 r. Rada postanowiła utworzyć misję 
wojskową UE w celu szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa; mając na uwadze, Ŝe 
misja wojskowa UE, której celem jest szkolenie somalijskich sił bezpieczeństwa – EUTM 
Somalia – rozpoczęła się dnia 7 kwietnia 2010 r. z myślą o wspieraniu tymczasowego 
rządu federalnego oraz ścisłej współpracy z AMISOM; 

P. mając na uwadze, Ŝe EUTM Somalia jest finansowana przez dwanaście państw 
członkowskich UE, a jej budŜet na okres 15 miesięcy od sierpnia 2011 r. do października 
2012 r. wynosił 4,8 mln euro; mając na uwadze, Ŝe w ramach Instrumentu na rzecz 
Stabilności UE przeznaczyła kolejne 4,7 mln euro na wspieranie zdolności planowania 
AMISOM; 

Q. mając na uwadze, Ŝe AMISOM jest w głównej mierze finansowana ze środków 
instrumentu na rzecz pokoju w Afryce, który z kolei jest finansowany z budŜetu na rozwój 
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długoterminowy w ramach dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR); mając 
na uwadze, Ŝe wkład UE do AMISOM za pośrednictwem instrumentu na rzecz pokoju 
w Afryce wynosi 325 mln euro; mając na uwadze, Ŝe UE zobowiązała się do przekazania 
kolejnych 12 mln euro z EFR na rzecz somalijskich sił policyjnych za pośrednictwem 
programu UNDP na rzecz praworządności; 

R. mając na uwadze, Ŝe dnia 26 września 2012 r. prezydenci Sudanu i Sudanu Południowego 
podpisali długo wyczekiwane porozumienie o współpracy, umoŜliwiające wznowienie 
dostaw ropy z południa na północ, demilitaryzację strefy buforowej wzdłuŜ granic, 
wznowienie handlu transgraniczego i swobodny przepływ obywateli obu krajów; mając 
na uwadze, Ŝe oba kraje muszą się jeszcze porozumieć co do statusu Abyei oraz innych 
obszarów, do których zgłaszane są pretensje; 

S. mając na uwadze nietrwały charakter pokoju w sudańskim zachodnim regionie Darfuru 
oraz w południowych prowincjach Kardofanu Południowego i Nilu Błękitnego; mając na 
uwadze nieustające doniesienia organizacji praw człowieka o naruszeniach praw 
człowieka w Sudanie i Sudanie Południowym, w tym dokonywanych przez siły rządowe 
masowych bombardowaniach obszarów zamieszkałych przez ludność cywilną, 
pozasądowych egzekucjach, samowolnych aresztowaniach, masowym plądrowaniu i 
niszczeniu mienia; mając na uwadze, iŜ utrzymujące się prześladowanie i zastraszanie 
ludności cywilnej przez siły bezpieczeństwa w Sudanie Południowym, a takŜe nieustająca 
przemoc wywołują trwałą i budzącą niepokój klęskę humanitarną; 

1. oświadcza, Ŝe rozwiązanie kryzysu w Somalii, problemu piractwa na wodach Rogu Afryki 
oraz konfliktów w całym regionie nie moŜe być rozwiązaniem militarnym; wzywa 
Komisję i Radę, aby zaakceptowały wnioski zawarte w piśmie zatytułowanym „Apel 
organizacji pozarządowych o wszechstronny dialog w celu ratowania Ŝycia w Somalii”, 
podpisanym przez dwadzieścia znaczących organizacji pozarządowych we wrześniu 
2011 r., zgodnie z którymi „najnowsza historia Somalii pokazała, Ŝe działania wojskowe 
często prowadziły do zwiększenia liczby ofiar śmiertelnych i cierpienia, a takŜe coraz 
bardziej ograniczały dostęp do pomocy humanitarnej”; wzywa UE i społeczność 
międzynarodową do współpracy z krajami tego regionu, z regionalnymi i 
międzynarodowymi podmiotami i organizacjami na rzecz rozwiązania konfliktów 
wyłącznie drogą pokojową, w tym równieŜ poprzez zajmowanie się ich źródłowymi 
przyczynami; 

Somalia 

2. wzywa wszystkie kraje sąsiadujące z Somalią do powstrzymania się od interwencji, 
poniewaŜ wszelkiego rodzaju interwencje mogą doprowadzić do nasilenia się konfliktu i 
zwiększenia militaryzacji, która juŜ i tak od bardzo długiego czasu negatywnie wpływa na 
ten region; zwraca uwagę na zasady dobrego sąsiedztwa wykraczające poza rywalizację i 
spory graniczne, opierające się na nieingerencji i współpracy między państwami, trwałym 
rozwoju, przy sprawiedliwym i uczciwym podziale dostępu do zasobów oraz 
perspektywach i moŜliwościach społecznych, politycznych i gospodarczych dla 
wszystkich, bez dyskryminacji;  zwraca uwagę, Ŝe wymaga to powaŜnych starań w 
zakresie mediacji i pojednania, zwalczania rozprzestrzeniania się broni strzeleckiej i 
lekkiej oraz ułatwiania demobilizacji, rozbrojenia i ponownej integracji kombatantów; 
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3. zwraca uwagę na wybory prezydenckie w Somalii, które odbyły się we wrześniu, i wyraŜa 
nadzieję, Ŝe za rządów nowo wybranego prezydenta Hassana Szejka Mohamuda 
zainicjowany zostanie prawdziwy proces pojednania z udziałem wszystkich stron wojny 
domowej w Somalii oraz Ŝe w celu zaprowadzenia stabilizacji w tym kraju przedsięwzięte 
zostaną wyłącznie środki cywilne; 

4. z zadowoleniem przyjmuje niedawną inicjatywę pokojową rządu somalijskiego, oferującą 
cywilne stanowiska pracy i szkolenia dezerterującym rebeliantom Al-Szabab; z 
zadowoleniem przyjmuje niedawne poparcie ambitnej konstytucji, która obiecuje równe 
prawa dla „wszystkich obywateli, niezaleŜnie od płci, wyznania, statusu społecznego czy 
gospodarczego, przekonań politycznych, przynaleŜności klanowej, niepełnosprawności, 
zajęcia, urodzenia czy dialektu”, delegalizuje okaleczanie Ŝeńskich narządów płciowych i 
ustanawia Komisję Prawdy i Pojednania; 

5. wzywa Komisję i Radę do wsparcia procesu pojednania między stronami wojny domowej 
w Somalii; apeluje o zapewnienie wsparcia technicznego i finansowego dla procesu 
pojednania i pokoju oraz mediacji między stronami wojny domowej; 

6. wzywa władze lokalne i wszystkie strony wojny domowej do umoŜliwienia organizacjom 
pomocy humanitarnej dotarcia do znajdującej się w biedzie ludności, zgodnie z 
międzynarodowym prawem pomocy humanitarnej; 

7-  wzywa Radę i Komisję do dokonania przeglądu ich strategii politycznej na rzecz Somalii 
i skoncentrowania się na walce z ubóstwem w większym stopniu niŜ na wzmacnianiu 
interesów geostrategicznych; wzywa w pierwszej kolejności do wspierania programów na 
rzecz likwidacji ubóstwa w regionie, tym bardziej, Ŝe obowiązkiem UE, zgodnie z jej 
traktatem załoŜycielskim, jest uwzględnienie celów współpracy na rzecz rozwoju – w tym 
przede wszystkim zmniejszanie i likwidacja ubóstwa – przy wdraŜaniu strategii 
politycznych, które będą miały prawdopodobnie wpływ na kraje rozwijające się (art. 208 
ust. 1 TFUE); 

8. stanowczo wzywa Radę i Komisję do odrzucenia i porzucenia ograniczeń na dostawę 
pomocy humanitarnej będących przedmiotem ostrej krytyki w „Apelu organizacji 
pozarządowych o wszechstronny dialog w celu ratowania Ŝycia w Somalii”, poniewaŜ 
takie ograniczenia przyczyniają się w ogromnym stopniu do katastrofalnej sytuacji 
humanitarnej w tym kraju oraz uzasadniają podejrzenia, Ŝe interesy geostrategiczne są 
waŜniejsze od walki z ubóstwem; 

9. wzywa Radę i Komisję do zakończenia operacji EU NAVFOR ATALANTA, częściowo 
poniewaŜ operacja ta doprowadziła początkowo do drastycznego wzrostu liczby i zasięgu 
ataków oraz spowodowała ich nasilenie (chociaŜ liczba ta zmniejszyła się znacznie w 
2012 r.), a częściowo poniewaŜ operacja EU NAVFOR ATALANTA koncentruje się na 
piractwie, co oznacza, Ŝe nacisk kładziony jest przede wszystkim na objawy kryzysu w 
Somalii, a nie na wykorzystanie tych samych środków w celu skutecznego zwalczania 
źródeł kryzysu, takich jak, między innymi, bezrobocie i skrajne ubóstwo; 

10. wyraŜa dezaprobatę i nie zgadza się na wojskowe podejście UE realizowane w ramach 
reformy sektora bezpieczeństwa oraz misji szkoleniowej UE (EUTM) ulokowanej w 
Somalii; nie zgadza się na Ŝadne późniejsze misje wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
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obrony (WPBiO) w Somalii, ani gdziekolwiek indziej w tym regionie; wzywa Radę i 
Komisję do zakończenia misji EUTM w Somalii, poniewaŜ wydaje się, Ŝe nie da się 
zapobiec przyłączaniu się rekrutów wyszkolonych przez misję EUTM do róŜnych 
odłamów biorących udział w wojnie domowej, a tym samym UE w ogromnym stopniu 
przyczynia się do nasilenia konfliktu i militaryzacji tego kraju; 

11. odrzuca prywatne środki ochrony wprowadzone przez armatorów, poniewaŜ nie reguluje 
ich Ŝadna konwencja dotycząca ochrony osób cywilnych i traktowania kombatantów; 
przypomina w związku z tym niedawne apele przemysłu morskiego o prawne 
uregulowanie działalności prywatnych przedsiębiorstw bezpieczeństwa morskiego, biorąc 
pod uwagę fakt, Ŝe nie ma jasnych, spójnych, moŜliwych do wyegzekwowania 
międzynarodowych norm dla prywatnie wynajętych uzbrojonych pracowników ochrony 
na pokładach statków; 

12. podkreśla, Ŝe nie naleŜy przeznaczać środków na pomoc rozwojową, takich jak EFR, na 
Ŝadne cele wojskowe; zdecydowanie sprzeciwia się wykorzystaniu EFR na szkolenie sił 
wojskowych w ramach reformy sektora bezpieczeństwa w Somalii; zdecydowanie 
sprzeciwia się wykorzystaniu pomocy rozwojowej na wzmocnienie interesów 
strategicznych; uwaŜa, Ŝe EFR musi pozostać instrumentem finansującym wyłącznie 
walkę z ubóstwem i głodem w krajach rozwijających się; 

13. zdecydowanie sprzeciwia się wsparciu jednej ze stron wojny domowej; wzywa UE do 
zastosowania wyłącznie cywilnego i pokojowego podejścia do rozwiązania konfliktu oraz 
do przyjęcia neutralnej roli rozjemcy/mediatora, aby doprowadzić do trwałego pokoju w 
Somalii i w całym regionie Rogu Afryki; wzywa UE i jej państwa członkowskie do 
udzielenia neutralnej, bezstronnej i niezaleŜnej pomocy humanitarnej dla ludności 
szczególnie naraŜonej na ubóstwo; 

14. wzywa Komisję i Radę do skoncentrowania się na sytuacji w całym kraju, a co 
najwaŜniejsze, na potrzebie rozwiązania sytuacji humanitarnej w terenie oraz 
wyeliminowaniu prawdziwych przyczyn katastrofalnej sytuacji, przysparzającej cierpienia 
milionom Somalijczyków, mianowicie skrajnego ubóstwa, nielegalnych połowów i 
nadmiernych połowów na wodach Somalii, równieŜ przez statki UE; 

15. jest w najwyŜszym stopniu zaniepokojony zarzutami nielegalnego zrzucania odpadów 
przez przedsiębiorstwa unijne i siatki przestępcze; przypomina, Ŝe zrzucanie odpadów jest 
jedną z głównych trosk somalijskiej ludności zamieszkującej obszary wzdłuŜ linii 
brzegowej; wzywa Radę oraz Komisję do pilnego zainicjowania pełnego dochodzenia 
przez niezaleŜny organ, w tym do zebrania dowodów i próbek, a w zaleŜności od 
wyników badania, do rozwaŜenia moŜliwości wszczęcia postępowania sądowego, 
obejmującego wypłatę odszkodowań przez przedsiębiorstwa europejskie, państwa 
członkowskie UE i UE; 

Sudan i Sudan Południowy 

16. z zadowoleniem przyjmuje porozumienia osiągnięte przez Sudan i Sudan Południowy w 
sprawie demilitaryzacji granic; wzywa wszystkie strony do znalezienia pokojowych 
rozwiązań licznych kwestii spornych między północą a południem, w szczególności 
dotyczących tego, jak zaprowadzić podział zysków z ropy naftowej; 
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17. wzywa wszystkie strony, aby do dnia 24 kwietnia 2012 r. zastosowały się do decyzji Rady 
Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej, w szczególności jej art. 7 i 16, w której 
podkreślono, Ŝe granic terytoriów państw nie zmienia się z uŜyciem siły, a wszelkie spory 
terytorialne rozstrzygane są wyłącznie za pomocą środków pokojowych oraz Ŝe 
rozwiązanie konfliktu w Kordofanie Południowym i Nilu Błękitnym nie moŜe być 
rozwiązaniem militarnym; 

18. zdecydowanie potępia wszystkie akty przemocy dokonywane w Sudanie wobec cywilów 
z pogwałceniem międzynarodowego prawa humanitarnego i prawa w dziedzinie praw 
człowieka; wzywa UE i wspólnotę międzynarodową do zatwierdzenia ujednoliconego, 
wyłącznie pokojowego i cywilnego podejścia do rozwiązywania źródłowych przyczyn 
konfliktów; jest przekonany o tym, Ŝe rozwiązanie konfliktu między Sudanem a Sudanem 
Południowym, w szczególności w Kordofanie Południowym i Nilu Błękitnym, nie moŜe 
być rozwiązaniem wojskowym; zwraca uwagę na pilną potrzebę rozwiązania politycznego 
i dyplomatycznego; 

Ogólne ramy 

19. wzywa do podjęcia pilnych działań na rzecz poszanowania wiąŜących międzynarodowych 
zobowiązań oraz do realizacji milenijnych celów rozwoju, w szczególności celu nr 1, oraz 
do zagwarantowania prawa do prawidłowego wyŜywienia, oraz wzywa do anulowania 
długu Somalii oraz wszystkich najuboŜszych i najbardziej dotkniętych krajów; 

20. wyraŜa swe głębokie zaniepokojenie przejmowaniem gruntów w Afryce, co grozi 
zachwianiem lokalnego bezpieczeństwa Ŝywnościowego oraz nasileniem się głodu; 
wzywa rządy krajów Rogu Afryki i państw członkowskich UE do oceny obecnego 
wpływu nabywania ziemi uprawnej na ubóstwo ludności wiejskiej i na obecną klęskę 
głodu; wzywa Komisję do włączenia kwestii przejmowania gruntów do swego dialogu 
politycznego z krajami rozwijającymi się w celu wycofania wsparcia dla takich praktyk; 
wzywa UE do zwiększenia części oficjalnej pomocy rozwojowej przeznaczonej na 
rolnictwo oraz pomocy rozwojowej na inwestycje w drobne zrównowaŜone gospodarstwa 
i pasterstwo, na rzecz zapewnienia dostępu drobnych rolników do ziemi, co umocni rynek 
lokalny, a takŜe do zapewnienia moŜliwej do przyjęcia dziennej racji Ŝywnościowej dla 
ludności Rogu Afryki, oraz do pomocy w odnowie wód Somalii i Rogu Afryki w celu 
zapewnienia źródła utrzymania somalijskim rybakom i ich rodzinom; 

21. wzywa UE i jej państwa członkowskie do nadania priorytetowego znaczenia zwalczaniu 
ubóstwa i ludzkiego cierpienia w rejonie Rogu Afryki i innych krajach rozwijających się, 
co byłoby nadrzędnym celem w stosunki do szukania korzyści i ochrony zysków 
wynikających ze spekulacji cenami Ŝywności; 

22. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, 
państwom członkowskim UE, Komisji Unii Afrykańskiej i Parlamentowi 
Panafrykańskiemu.  

Or. en 
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