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Proposta de resolução alternativa (n.º 4 do art. 157.º do Regimento) à proposta de 
resolução não legislativa A7-0408/2012 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Estratégia da UE para o Corno de África 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Missão da União Africana na Somália (AMISOM), que foi lançada em 
março de 2007, 

– Tendo em conta a Resolução 1816 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (2008), 

– Tendo em conta a operação EUNAVFOR Atalanta, lançada em dezembro de 2008, 

– Tendo em conta as eleições presidenciais na Somália de setembro de 2012, 

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento, 

A. Considerando que o Corno de África é uma das regiões do mundo com maior insegurança 
alimentar, e que milhões de habitantes desta região sofrem de subnutrição e correm risco 
de fome; que a região do Corno de África é uma das regiões do mundo mais pobres e nela 
se incluem países em que se registam as normas de saúde mais baixas do mundo; 
considerando que a comunidade internacional não logrou abordar aí as questões da 
segurança humana, da seca e da fome, tendo inclusive agravado a situação nessa região; 

B. Considerando que a situação política, social, económica e humanitária na Somália requer 
uma atenção particular e sustentada por parte da comunidade internacional a fim de apoiar 
o processo de paz, e requer igualmente o restabelecimento de condições sociais e 
económicas equitativas e a reconstrução do país; 

C. Considerando que, em março de 2010, a FAO calculou que mais de oito milhões de 
pessoas careciam de assistência no Corno de África (em que se incluem 3,2 milhões na 
Etiópia, 2,5 milhões na Somália, 2,2 milhões no Quénia e 180 000 no Djibouti); que, em 
2011, a região sofreu a maior seca dos últimos sessenta anos que afetou mais de treze 
milhões de pessoas, obrigando centenas de milhares a abandonarem as suas casas e 
matando outras dezenas de milhares; considerando que, de acordo com o ACNUR, há 
mais de um milhão de refugiados somalis espalhados pelo Corno de África, 
principalmente no Quénia e na Etiópia, e 1,3 milhões de pessoas deslocadas no interior da 
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Somália; 

D. Considerando que as conclusões do Conselho sobre o Corno de África definem dois 
objetivos principais da União Europeia que justificam um compromisso a longo prazo, 
concretamente, a “importância geoestratégica da região” e o “desejo da UE de apoiar o 
bem-estar do povo do Corno de África e de o ajudar a libertar-se da pobreza e a entrar 
num processo de crescimento económico autossustentado”; 

E. Considerando que a concorrência entre estados – tanto dentro como fora da região – por 
recursos naturais, em particular combustíveis fósseis e água, alimenta as tensões na região 
e conduz a uma instabilidade crónica;   

F. Considerando que são várias as causas desta pobreza extrema e da fome, nomeadamente a 
guerra civil, a instabilidade política, a falta de segurança em toda a região, a degradação 
dos solos, a aquisição de terras aráveis em grande escala por investidores estrangeiros, o 
aumento dos preços dos produtos agrícolas, a especulação ao nível dos produtos de base, 
as alterações climáticas, as descargas ilegais de resíduos tóxicos na costa da Somália e a 
pesca ilegal e demasiado intensiva ao largo da Somália por navios-fábricas europeus e 
asiáticos; 

G. Considerando que, segundo um relatório do Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente (PNUA), um grande número de transferências ilícitas de resíduos tóxicos, que 
apresentam fugas, foi depositado ao largo da costa da Somália, em total desrespeito pela 
saúde da população local e pela preservação do ambiente; que, segundo o mesmo 
relatório, os resíduos deitados ao mar provêm, em parte, da União Europeia, e provocam 
danos irreversíveis na saúde humana e no ambiente da região, em flagrante violação dos 
direitos humanos; 

H. Considerando que as inúmeras partes envolvidas na guerra civil, a falta de governação do 
Estado na Somália, a perda de meios de subsistência pelos pescadores da Somália e as 
atividades de pirataria ao largo da costa deste país, as tensões entre o Sudão e o Sudão do 
Sul, entre a Etiópia, a Eritreia e a Somália, e entre a Eritreia e o Djibouti, a interferência e 
intervenção de partes terceiras, e os interesses económicos bem como geoestratégicos da 
UE e de outras partes ocidentais contribuem, conjuntamente, para que o Corno de África 
se torne uma das regiões do mundo mais propensas a conflitos, causando assim um 
imenso sofrimento humano, a deslocação interna de pessoas, o agravamento das crises 
humanitárias e a obstrução ao desenvolvimento social e económico sustentável, bem como 
à democracia e ao Estado de Direito;  

I. Considerando que, na Somália, a situação militar e de segurança permanece perigosa e 
imprevisível; que o Quénia levou recentemente a cabo uma intervenção militar na região 
centro-sul da Somália; que as forças nacionais de defesa etíopes intervieram nas regiões 
de Hiraan e de Bay na Somália, em fevereiro de 2012; que a Human Rights Watch 
divulgou abusos dos direitos humanos, tortura, detenções arbitrárias, execuções sumárias, 
bem como ataques ilegais de represália contra civis cometidos pelas forças etíopes e pelas 
milícias leais ao Governo Federal de Transição (GFT) da Somália; que a Eritreia, país 
vizinho, foi acusada de fornecer armas; que o embargo de armas das Nações Unidas foi 
violado por inúmeros intervenientes; 
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J. Considerando que o Governo da Somália foi forçado a desmantelar a sua guarda costeira 
devido à falta de recursos financeiros resultante da crise da dívida internacional e da 
imposição de programas de ajustamento estrutural do FMI e do Banco Mundial; 
considerando que as embarcações de pesca de muitos países se têm aproveitado do caos 
reinante na Somália para pescar na zona das 200 milhas náuticas do país desde 1990; que 
esta pesca ilegal nas águas territoriais da Somália é uma das principais razões pelas quais 
os pescadores da Somália perderam os seus meios de subsistência; 

K. Considerando que o Governo Federal de Transição (GFT) da Somália, apoiado pela UE e 
pela comunidade internacional, não logrou criar um governo estável e inclusivo, capaz de 
promover o consenso entre as diversas componentes éticas e políticas; 

L. Considerando que as atividades de pirataria no Corno de África foram substancialmente 
reduzidas pela União dos Tribunais Islâmicos (UTI), independentemente da abordagem 
política seguida por esta União, e registaram uma escalada depois de a UIC ter sido 
afastada do poder na sequência de uma intervenção militar apoiada por vários países 
ocidentais; 

M. Considerando que a operação EUNAVFOR Atalanta foi lançada em 8 de dezembro de 
2008 e ficou inteiramente operacional em fevereiro de 2009, mandatada para contribuir 
para a proteção dos navios do Programa Alimentar Mundial (PAM) que fornecem ajuda 
alimentar às pessoas deslocadas na Somália, proteger os navios comerciais e os 
carregamentos da Missão da União Africana na Somália (AMISOM) que circulam no 
Golfo de Adem e ao largo da costa da Somália, e prevenir e reprimir os atos de pirataria e 
os assaltos à mão armada ao largo da costa da Somália; que, além disso, a operação 
EUNAVFOR Atalanta deverá agora também contribuir para vigiar as atividades de pesca 
ao largo da costa da Somália e que as despesas são suportadas pelo mecanismo ATHENA;  

N. Considerando que a zona da missão da UE EUNAVFOR ATALANTA abrange uma zona 
situada a sul do Mar Vermelho e do Golfo de Adem que se estende até à parte ocidental 
do oceano Índico e que inclui as Seicheles;  que, em 23 de março de 2012, o Conselho 
decidiu prorrogar o mandato até 2014 e alargar a zona de operações da força, que passou a 
incluir a faixa costeira da Somália, bem como as suas águas territoriais e interiores; 

O. Considerando que o Conselho acordou, em 25 de janeiro de 2010, instituir uma missão 
militar da UE destinada a dar formação às forças de segurança da Somália; que a missão 
militar da UE destinada a contribuir para a formação das forças de segurança da Somália - 
EUTM Somália – foi lançada em 7 de abril de 2010 a fim de apoiar o GFT e trabalhar em 
estreita cooperação com a AMISOM;  

P. Considerando que a EUTM Somália é financiada por doze Estados-Membros da UE e que 
o seu financiamento para o período de 15 meses compreendido entre agosto de 2011 e 
outubro de 2012 se elevou a 4,8 milhões EUR; que a UE concedeu uma verba adicional de 
4,7 milhões EUR ao abrigo do Instrumento de Estabilidade de apoio à capacidade de 
planificação da AMISOM;  

Q. Considerando que a AMISOM é em grande parte financiada pelo Mecanismo de Apoio à 
Paz em África, que, por seu turno, é financiado com dotações destinadas ao 
desenvolvimento a longo prazo do 9.º Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED); que a 
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contribuição da UE para a AMISOM através do Mecanismo de Apoio à Paz em África se 
eleva a 325 milhões de euros; que a UE se comprometeu a contribuir com mais 12 
milhões EUR do FED para as forças de polícia da Somália, através do programa do 
PNUD “Primado do Direito”;  

R. Considerando que, em 26 de setembro de 2012, os presidentes do Sudão e do Sudão do 
Sul assinaram o tão esperado acordo de cooperação, que permite o recomeço dos fluxos de 
petróleo do sul para o norte, a desmilitarização da zona tampão ao longo da fronteira, a 
reabertura do comércio transfronteiriço e a liberdade de circulação dos cidadãos de ambos 
os lados; que ambos os países têm ainda de entrar em acordo sobre o estatuto de Abyei e 
de outras áreas em disputa; 

S. Considerando que a paz permanece obscura na região do Darfur, na zona ocidental do 
Sudão, e nos estados meridionais do Cardofão do Sul e do Nilo Azul; que as organizações 
de direitos humanos continuam a denunciar violações dos direitos humanos perpetradas no 
Sudão e no Sul do Sudão, incluindo  bombardeamentos indiscriminados das forças 
governamentais em áreas civis, execuções extrajudiciais, detenções arbitrárias, pilhagens 
maciças e destruições da propriedade; que as persistentes perseguições e intimidações 
contra a população civil pelas forças de segurança no Sul do Sudão e a atual violência têm 
provocado uma crise humanitária duradoura e preocupante; 

1. Afirma que não pode haver uma solução militar para a crise na Somália e para a pirataria 
nas águas do Corno da África nem para os conflitos em toda a região; solicita à Comissão 
e ao Conselho que respeitem as conclusões expressas na carta “Apelo das ONG a um 
diálogo global para salvar vidas na Somália”, assinada por vinte ONGs mais importantes 
em setembro de 2011, de acordo com o que “a recente história na Somália tem 
demonstrado que a ação militar origina muitas vezes o aumento das mortes e do 
sofrimento e reduz ainda mais o acesso humanitário”; solicita à UE e á comunidade 
internacional que cooperem com os países da região e com os intervenientes e com as 
organizações regionais e internacionais na resolução dos conflitos exclusivamente por via 
pacífica, acometendo designadamente as suas causas profundas; 

Somália 

2. Exorta todos os países vizinhos a que se abstenham de intervir na Somália, já que isso 
poderá fazer escalar o conflito ainda mais e contribuir para a militarização que há tanto 
tempo afeta a região negativamente;  realça que os princípios de boa vizinhança devem 
prevalecer sobre a rivalidade e os litígios transfronteiriços e enaltece a não-ingerência e a 
cooperação entre os estados, o desenvolvimento sustentável e o acesso equitativo e justo 
aos recursos, com perspetivas e oportunidades políticas e económicas para todos, sem 
discriminações; assinala que isso requer sérios esforços em termos de mediação e 
reconciliação, na luta contra a proliferação de armas ligeiras e de pequeno calibre e na 
facilitação da desmobilização, do desarmamento e da reintegração de antigos 
combatentes; 

3. Toma nota das eleições presidenciais na Somália em setembro e manifesta-se esperançado 
em que, com o novo presidente eleito, Hassan Sheikh Mohamud, tenha início um 
verdadeiro processo de reconciliação entre todas partes envolvidas na guerra civil na 
Somália e sejam adotadas medidas rigorosamente civis tendentes a estabilizar o país; 
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4. Congratula-se com a recente iniciativa de paz do governo somali, com a oferta de 
empregos civis e formação aos rebeldes que abandonam o grupo Al Shabaab; congratula-
se com o recente apoio dado a uma Constituição ambiciosa que promete direitos iguais a 
«todos os cidadãos, independentemente do sexo, religião, estatuto social ou económico, 
opinião política, clã, deficiência, ocupação, nascimento ou dialeto», penaliza a mutilação 
genital feminina e cria a Comissão para a Verdade e Reconciliação; 

5. Exorta a Comissão e o Conselho a encorajarem o processo de reconciliação entre as partes 
envolvidas na guerra civil na Somália; apela à prestação de assistência técnica e financeira 
em prol do processo de reconciliação e de paz, bem como em prol da mediação entre todas 
as partes envolvidas na guerra civil; 

6. Solicita às autoridades locais e a todas as partes envolvidas na guerra civil que permitam o 
acesso das organizações de ajuda humanitária às pessoas mais necessitadas, em 
conformidade com o direito internacional em matéria de ajuda humanitária; 

7. Exorta o Conselho e a Comissão a que revejam a sua estratégia política sobre a Somália, 
concedendo prioridade à luta contra a pobreza em detrimento da aplicação dos interesses 
geo-estratégicos;   apela, a título absolutamente prioritário, a que sejam apoiados os 
programas de erradicação da pobreza na região, sobretudo porque, por força do Tratado 
que a institui, a UE deve  ter em conta os objetivos da cooperação para o desenvolvimento 
- o primeiro dos quais é a redução e a erradicação da pobreza - na implementação de 
políticas que sejam suscetíveis de afetar os países em desenvolvimento (artigo 208.º, n.º 1, 
do TFUE); 

8. Exorta o Conselho e a Comissão a que firmemente rejeitem e abandonem as restrições ao 
fornecimento de ajuda humanitária que são alvo de  críticas acerbas no “Apelo das ONG a 
um diálogo global para salvar vidas na Somália”, uma vez que essas restrições contribuem 
grandemente para a situação humanitária devastadora no país e tendem a confirmar as 
suspeitas de que se confere prioridade aos interesses geo-estratégicos em detrimento da 
luta contra a pobreza;   

9. Exorta o Conselho e a Comissão a cessarem a operação UE NAVFOR – ATALANTA, em 
parte porque esta operação, inicialmente, conduziu a um aumento dramático no número, 
intensidade e variedade dos ataques (embora o seu número tenha diminuído 
consideravelmente em 2012), e também porque a incidência da operação EU NAVFOR – 
ATALANTA na pirataria significa dar prioridade à luta contra os sintomas da crise na 
Somália em detrimento da utilização desses mesmos recursos para combater, de forma 
eficaz, as causas da crise, tais como, entre outras, o desemprego e a pobreza extrema; 

10. Manifesta o seu desacordo e rejeição em relação à abordagem militar da UE, prosseguida 
através da reforma do setor da segurança e da missão de formação da EUTM Somália, e 
rejeita qualquer outra missão da Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) na 
Somália ou noutra parte desta região; exorta o Conselho e a Comissão a porem termo à 
EUTM Somália, uma vez que parece ser impossível impedir os recrutas formados pela 
EUTM de se juntarem às diferentes fações que participam na guerra civil, pelo que a UE 
contribui fortemente para o conflito assim como para a militarização do país; 

11. Rejeita as medidas de proteção privada introduzidas pelas companhias de transporte 
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marítimo, pois não estão sujeitas a qualquer convenção referente à proteção de civis e ao 
tratamento de combatentes; lembra, neste contexto, os recentes apelos da indústria 
marítima para a regulamentação das empresas de segurança marítima privadas, em 
reconhecimento do facto de que não existem orientações claras, consistentes, exequíveis e 
internacionalmente aceites quanto à utilização, a bordo dos navios, de pessoal de 
segurança armado contratado a título privado; 

12. Salienta que os recursos destinados à ajuda ao desenvolvimento, como o FED, não devem 
ser utilizados para fins militares; opõe-se veementemente à utilização do FED para formar 
forças militares no âmbito da reforma do setor da segurança na Somália; opõe-se com 
veemência à utilização da ajuda ao desenvolvimento para concretizar interesses 
estratégicos; considera que o FED deve permanecer um instrumento estritamente 
reservado ao financiamento da luta para erradicar a pobreza e a fome nos países em 
desenvolvimento; 

13. Opõe-se com veemência ao apoio a uma das partes na guerra civil; insta a UE a seguir 
uma abordagem puramente civil e pacífica para a resolução do conflito e a assumir um 
papel neutro como conciliadora/mediadora a fim de alcançar uma paz sustentável na 
Somália e no conjunto da região do Corno de África;  apela à UE e aos seus 
Estados-Membros a que prestem uma assistência humanitária neutra, imparcial e 
independente às populações vulneráveis;  

14. Solicita à Comissão e ao Conselho que centrem a atenção na situação global do país, e 
sobretudo na necessidade de abordar a situação humanitária no terreno e de erradicar as 
causas reais da situação catastrófica que afeta milhões de somalis, nomeadamente a 
pobreza extrema, a pesca ilegal e a sobrepesca nas águas ao largo da Somália, e isto 
também por parte dos navios da UE; 

15. Está extremamente preocupado com o alegado despejo ilegal de resíduos por empresas da 
UE e redes criminosas; lembra que o despejo ilegal de resíduos constitui uma preocupação 
central da população do litoral somali; solicita ao Conselho e à Comissão que procedam, 
com urgência, a um inquérito cabal por um órgão independente, incluindo a recolha de 
provas e amostras e que, em função dos resultados do inquérito, ponderem a instauração 
de ações judiciais, nomeadamente o pagamento de indemnizações pelas empresas 
europeias, pelos Estados-Membros da UE e pela UE; 

Sudão e Sudão do Sul 

16. Congratula-se com os acordos alcançados pelo Sudão e o Sudão do Sul sobre a 
desmilitarização da fronteira;  exorta todas as partes a encontrarem soluções não violentas 
para os inúmeros conflitos entre o norte e o sul, em particular sobre o modo como 
distribuir as receitas petrolíferas de forma equitativa; 

17. Exorta todas as partes a cumprirem em particular os pontos 7 e 16 da decisão do Conselho 
de Paz e Segurança da União Africana de 24 de abril de 2012, que reitera que os limites 
territoriais dos estados não devem ser alterados pela força e que todos os diferendos 
territoriais devem ser resolvidos exclusivamente por meios pacíficos, não podendo haver 
uma solução militar para o conflito no Cordofão do Sul e no Nilo Azul; 
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18. Condena energicamente todos os atos de violência perpetrados contra civis no Sudão em 
violação do direito humanitário internacional e do direito em matéria de direitos humanos; 
apela à UE e à comunidade internacional para que acordem numa abordagem unificada e 
estritamente pacífica e para fins civis que ataque as causas profundas dos conflitos; está 
convicto de que não pode haver uma solução militar para o conflito entre o Sudão e o 
Sudão do Sul, em particular no Cordofão do Sul e no Nilo Azul; releva a necessidade 
urgente de uma solução política e diplomática; 

Quadro geral 

19. Solicita a tomada de medidas urgentes a fim de honrar os compromissos internacionais 
vinculativos e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), em 
particular o ODM n.º 1, e a fim de aplicar o direito a uma alimentação adequada, e apela à 
anulação da dívida da Somália e de todos os países mais pobres e mais afetados; 

20. Expressa a sua profunda preocupação com o açambarcamento de terras em África, o que 
envolve o risco de destruir a segurança do abastecimento alimentar e de agravar a fome; 
convida os governos do Corno de África e a UE a avaliarem o impacto da atual aquisição 
de terras agrícolas na pobreza rural e a crise atual resultante da fome; exorta a Comissão 
Europeia a integrar a problemática do açambarcamento de terras no seu diálogo político 
com os países em desenvolvimento, a fim de pôr em prática o princípio de coerência das 
políticas; solicita à União Europeia que aumente a proporção da ajuda oficial ao 
desenvolvimento (AOD) atribuída à agricultura, bem como da AOD destinada ao 
investimento em pequenas explorações agrícolas sustentáveis e na pastorícia, a fim de 
garantir o acesso dos pequenos agricultores às terras, reforçando o mercado local, de 
garantir uma nutrição diária aceitável à população do Corno de África, e de contribuir para 
a reabilitação das águas ao largo da Somália e do Corno de África, no intuito de garantir 
os meios de subsistência aos pescadores e às suas famílias; 

21. Apela à UE e aos Estados-Membros para que confiram prioridade à luta contra a pobreza 
e o sofrimento humano no Corno de África e nos países em desenvolvimento de outras 
regiões, em detrimento da procura do lucro e da salvaguarda dos ganhos resultantes da 
especulação com os preços dos produtos alimentares; 

22. Encarrega o seu Presidente que transmita a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
aos Estados-Membros da UE, à Comissão da União Africana e ao Parlamento 
Pan-Africano. 

Or. en 

 


