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Návrh uznesenia (článok 157 ods. 4 rokovacieho poriadku) nahrádzajúci nelegislatívny 
návrh uznesenia A7-0408/2012 

Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii EÚ pre oblasť Afrického rohu 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na misiu Africkej únie v Somálsku (AMISOM), ktorá sa začala v marci 2007, 

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1816 (2008), 

– so zreteľom na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych 
činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania v 
decembri 2008 (EU NAVFOR Atalanta) , 

– so zreteľom na prezidentské voľby v Somálsku v septembri 2012, 

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku, 

A. keďže Africký roh patrí medzi regióny sveta s najväčšou potravinovou neistotou a milióny 
ľudí, ktorí v tejto oblasti žijú, sú podvyživené a hrozí im riziko hladomoru; keďže oblasť 
Afrického rohu je jedným z najchudobnejších regiónov sveta a jeho súčasťou sú krajiny, 
v ktorých sú najmenej prísne normy v oblasti zdravotníctva vo svete; keďže medzinárodné 
spoločenstvo sa nezaoberá otázkou bezpečnosti ľudí, suchom a hladom v tejto oblasti a 
dokonca zhoršilo situáciu v regióne; 

B. keďže politická, sociálna, hospodárska a humanitárna situácia v Somálsku si vyžaduje 
osobitnú a neustálu pozornosť zo strany medzinárodného spoločenstva v záujme podpory 
mierového procesu a obnovenia spravodlivých sociálnych a ekonomických podmienok a 
rekonštrukcie krajiny; 

C. keďže Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v marci 2012 
odhadovala, že v Africkom rohu potrebuje pomoc viac ako osem miliónov osôb (vrátane 
3,2 milióna ľudí z Etiópie, 2,5 milióna zo Somálska, 2,2 milióna z Kene a 180 000 
z Džibutska); keďže v roku 2011 v regióne došlo k najväčšiemu suchu za posledných 
60 rokov, ktoré postihlo viac ako 13 miliónov osôb, z ktorých státisíce sa museli 
odsťahovať zo svojich domovov a ďalšie desaťtisíce zomreli; keďže podľa UNHCR je po 
celom Africkom rohu, najmä v Keni a Etiópii, roztrúsených viac ako milión somálskych 
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utečencov, a keďže v Somálsku žije 1,3 milióna ľudí presídlených v rámci krajiny; 

D. keďže v záveroch Rady o Africkom rohu sú stanovené dva primárne ciele Európskej únie 
odôvodňujúce dlhodobý záväzok, konkrétne geostrategický význam regiónu a túžba EÚ 
podporiť blahobyt obyvateľstva Afrického rohu a pomôcť im dostať sa z chudoby na cestu 
sebestačného hospodárskeho rastu; 

E. keďže súťaženie medzi štátmi – v rámci regiónu i mimo neho – o prírodné zdroje 
v regióne, najmä fosílne palivá a vodu, ďalej podnecujú napätie v regióne a vedú 
k chronickej nestabilite; 

F. keďže príčiny tejto extrémnej chudoby a hladu sú rôzne vrátane občianskej vojny, 
politickej nestability, nedostatočnej bezpečnosti v celej oblasti, degradácie pôdy, 
rozsiahleho skupovania poľnohospodárskej pôdy zahraničnými investormi, rastúcimi 
cenami poľnohospodárov, špekulácií v oblasti základných komodít, zmeny klímy, 
nezákonného zbavovania sa toxického odpadu na pobreží Somálska a nadmerne 
intenzívneho a nezákonného rybolovu európskych a ázijských priemyselných rybárskych 
lodí pri pobreží Somálska; 

G. keďže podľa správy Programu Organizácie Spojených národov pre životné prostredie 
(UNEP) bolo pozdĺž somálskeho pobrežia absolútne bez ohľadu na zdravie miestnych 
obyvateľov a ochranu životného prostredia uložené obrovské množstvo nelegálnych 
zásielok toxického odpadu, ktorých obsah uniká; keďže podľa tej istej správy odpad 
vyhodený do mora čiastočne pochádza z EÚ a tento odpad nezvratne poškodzuje ľudské 
zdravie a životné prostredie v regióne, čo je zjavným porušením ľudských práv; 

H. keďže množstvo strán občianskej vojny, chýbajúce štátne riadenie v Somálsku, strata 
živobytia somálskych rybárov a pirátske aktivity pri pobreží Somálska, napätie medzi 
Sudánom a Južným Sudánom, medzi Etiópiou, Eritreou a Somálskom a medzi Eritreou 
a Džibutskom, zasahovanie zo strany tretích strán, a ekonomické, ako aj geostrategické 
záujmy EÚ a ďalších západných strán prispievajú k tomu, že Africký roh je jedným z 
najkonfliktnejších regiónov na svete, čím spôsobujú nesmierne ľudské utrpenie, vnútorné 
presídľovanie ľudí, zhoršovanie humanitárnych kríz a bránia udržateľnému sociálnemu a 
hospodárskemu rozvoju, ako aj demokracii a právnemu štátu; 

I. keďže bezpečnosť a ozbrojená situácia v Somálsku je naďalej neistá a nepredvídateľná; 
keďže Keňa nedávno vojensky zasiahla v strednej a južnej časti Somálska; keďže etiópske 
sily národnej obrany vo februári 2012 zasiahli v somálskych regiónoch Hiiraan 
a v regióne Baay; keďže organizácia Human Rights Watch ohlásila prípady porušovania 
ľudských práv a mučenia, ako aj svojvoľného zatýkania, mimosúdnych popráv, ako aj 
nezákonných odvetných krokov, ktorých sa dopustili etiópske sily a príslušníci milícií 
verní dočasnej federálnej vláde; keďže susedná Eritrea bola obvinená z poskytovania 
zbraní; keďže mnoho aktérov porušilo zbrojné embargo OSN; 

J. keďže vláda Somálska bola nútená prepustiť zamestnancov pobrežnej stráže z dôvodu 
nedostatku finančných zdrojov spôsobeného medzinárodnou dlhovou krízou a 
stanovovaním programov štrukturálnych reforiem MMF a Svetovou bankou; keďže 
rybárske lode mnohých krajín od roku 1990 zneužívali chaos v Somálsku a lovili ryby 
v somálskej zóne 200 námorných míľ; keďže tento nezákonný rybolov v teritoriálnych 
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vodách Somálska je jeden z hlavných dôvodov, prečo somálski rybári stratili svoju 
obživu; 

K. keďže prechodnej federálnej vláde Somálska podporovanej EÚ a medzinárodným 
spoločenstvom sa nepodarilo vytvoriť stabilnú a inkluzívnu vládu schopnú presadiť 
konsenzus medzi jej rôznymi etnickými a politickými zložkami; 

L. keďže za vlády Zväzu islamských súdov (UIC) došlo k podstatnému obmedzeniu pirátstva 
pri Africkom rohu, a to nezávisle od politického prístupu UIC, a bolo vystupňované po 
tom, ako bol UIC zbavený moci prostredníctvom vojenského zásahu podporovaného 
niekoľkými západnými štátmi; 

M. keďže 8. decembra 2008 sa začala vojenská operácia Európskej únie na podporu 
odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie 
pred nimi a ich potláčania (EU NAVFOR ATALANTA) a vo februári 2009 sa stala plne 
funkčná s mandátom prispieť k ochrane plavidiel v rámci Svetového potravinového 
programu, ktoré zabezpečujú dodávky pomoci vysídleným osobám v Somálsku, 
ochraňovať obchodné lode a zásielky AMISOM na plavidlách plaviacich sa v Adenskom 
zálive a pri pobreží Somálska a predchádzať pirátstvu a ozbrojeným lúpežiam pri pobreží 
Somálska a potláčať ich; keďže EU NAVFOR Atalanta teraz prispieva aj k monitorovaniu 
rybolovných činností pri pobreží Somálska a je platená prostredníctvom mechanizmu 
Athena; 

N. keďže oblasť misie EU NAVFOR Atalanta zahŕňa oblasť na juh od Červeného mora a 
Adenského zálivu a siaha po západnú časť Indického oceánu vrátane Seychel; keďže 23. 
marca 2012 Rada rozhodla predĺžiť mandát až do roku 2014 a rozšíriť oblasť operácií 
ozbrojených síl, ktorá teraz zahŕňa aj somálske pobrežné územie, ako aj teritoriálne vody 
a vnútrozemské vody; 

O. keďže Rada sa 25. januára 2010 dohodla na zriadení vojenskej misie EÚ pre výcvik 
somálskych bezpečnostných síl; keďže 7. apríla 2010 sa začala vojenská misia Európskej 
únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (EUTM Somálsko) s cieľom 
podporiť dočasnú federálnu vládu a pracovať v úzkej spolupráci s AMISOM; 

P. keďže misia EUTM Somálsko je financovaná dvanástimi členskými štátmi EÚ a finančné 
prostriedky určené pre ňu na obdobie 15 mesiacov od augusta 2011 do októbra 2012 
predstavovali 4,8 milióna eur; keďže EÚ poskytlo ďalších 4,7 milióna v rámci nástroja 
stability na podporu plánovania kapacity misie AMISOM; 

Q. keďže misia AMISOM je financovaná predovšetkým prostredníctvom afrického 
mierového nástroja, ktorý je financovaný zo zdrojov dlhodobého rozvojového krytia 
deviateho Európskeho rozvojového fondu (ERF); keďže príspevok EÚ na AMISOM 
prostredníctvom mierového nástroja predstavuje sumu 142,5 milióna eur; keďže EÚ 
prisľúbila somálskej polícii ďalších 12 miliónov eur z ERF prostredníctvom programu 
Rozvojového programu Organizácie Spojených národov na podporu právneho štátu; 

R. keďže 26. septembra 2012 prezidenti Sudánu a Južného Sudánu podpísali dlho očakávanú 
dohodu o spolupráci umožňujúcu obnovenie toku ropy z juhu cez sever, demilitarizáciu 
ochranného pásma popri hranici, opätovné otvorenie cezhraničného obchodu a slobodu 
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pohybu občanov z oboch strán; keďže obe krajiny sa ešte stále musia dohodnúť na štatúte 
oblasti Abyei a iných sporných oblastí; 

S. keďže mier sa v západnom sudánskom regióne Dárfúr a v južných štátoch Južný Kordofan 
a Modrý Níl len veľmi ťažko udržiava; keďže organizácie pre ľudské práva naďalej hlásia 
porušovanie ľudských práv v Sudáne a Južnom Sudáne vrátane náhodných bombových 
útokov v občianskych oblastiach, ktoré realizujú vládne zložky, nezákonného zabíjania, 
svojvoľného zatýkania, hromadného rabovania a ničenia majetku; keďže pokračujúce 
obťažovanie a zastrašovanie civilistov zo strany bezpečnostných síl v južnom Sudáne a 
pokračujúce násilie vyvolalo trvalú a znepokojujúcu humanitárnu krízu; 

1. zdôrazňuje, že na krízu v Somálsku a pirátstva na vodách Afrického rohu alebo na 
konflikty v celom regióne nemôže existovať žiadne vojenské riešenie; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby rešpektovali závery – vyjadrené v liste obsahujúcom výzvu mimovládnych 
organizácií na inkluzívny dialóg na záchranu ľudských životov v Somálsku, ktorý 
podpísalo dvadsať významných mimovládnych organizácií v septembri 2011 a v ktorom 
sa uvádza že nedávna história Somálska ukázala, že vojenská akcia často vedie k väčším 
stratám na životoch a k väčšiemu utrpeniu a ešte viac obmedzuje prístup k humanitárnej 
pomoci; vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby spolupracovali s krajinami tohto 
regiónu a s regionálnymi a medzinárodnými aktérmi a organizáciami v záujme riešenia 
konfliktov výlučne mierovými prostriedkami, a to aj zaoberaním sa ich pôvodnými  
príčinami; 

Somálsko 

2. vyzýva všetky susedné krajiny, aby upustili od zasahovania v Somálsku, pretože 
akýkoľvek zásah môže konflikt ďalej vystupňovať a prispieť k militarizácii, ktorá už tak 
dlho negatívne vplýva na tento región; zdôrazňuje zásady dobrého susedstva, ktoré 
prekonajú rivalitu a hraničné spory, zásady nezasahovania a spolupráce medzi štátmi, 
udržateľného rozvoja s rovnakým a spravodlivým podielom na prístupe k zdrojom so 
sociálnymi, politickými a ekonomickými výhľadmi a príležitosťami pre všetkých bez 
diskriminácie; konštatuje, že si to vyžaduje značné úsilie, pokiaľ ide o sprostredkovanie 
a zmierenie, boj proti šíreniu malých a ľahkých zbraní a uľahčovanie demobilizácie, 
odzbrojovanie a opätovnú integráciu bývalých bojovníkov; 

3. berie na vedomie prezidentské voľby v Somálsku v septembri a dúfa, že za vlády 
novozvoleného prezidenta Hassana Sheikh Mohamuda sa začne skutočný proces 
zmierenia zahŕňajúci všetky strany občianskej vojny v Somálsku a budú prijaté striktne 
civilné opatrenia na stabilizáciu krajiny; 

4. víta poslednú mierovú iniciatívu somálskej vlády, keď ponúkla civilné pracovné miesta 
a odbornú prípravu pre zbehnutých rebelov zo skupiny aš-Šabáb; víta nedávne presadenie 
ambicióznej ústavy, ktorá sľubuje rovnaké práva pre všetkých občanov bez ohľadu na 
pohlavie, náboženstvo, sociálne alebo hospodárske postavenie, politický názor, 
príslušenstvo k spoločenstvu, zdravotné postihnutie, zamestnanie, narodenie alebo dialekt, 
ktorá stavia mimo zákon mrzačenie ženských pohlavných orgánov a zriaďuje komisiu pre 
pravdu a zmierenie; 

5. vyzýva Komisiu a Radu, aby podporila proces zmierenia medzi stranami zapojenými do 
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občianskej vojny v Somálsku; naliehavo žiada, aby zabezpečili technickú a finančnú 
podporu pre proces zmierenia a mierový proces a sprostredkovanie medzi všetkými 
stranami občianskej vojny; 

6. vyzýva miestne orgány, aby v súlade s medzinárodným právom v oblasti humanitárnej 
pomoci umožnili organizáciám humanitárnej pomoci prístup k najviac postihnutým 
osobám; 

7. vyzýva Komisiu a Radu, aby prehodnotili svoju politickú stratégiu voči Somálsku 
uprednostňovaním boja proti chudobe pred presadzovaním geostrategických záujmov; 
vyzýva na podporu odstránenia chudoby v regióne, ktoré je prvoradé, najmä vzhľadom na 
skutočnosť, že Európska únia má podľa svojej zakladajúcej zmluvy povinnosť 
zohľadňovať pri uskutočňovaní politík, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny (článok 
208 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie); 

8. vyzýva Radu a Komisiu, aby dôrazne odmietli obmedzenia o poskytovaní humanitárnej 
pomoci, ktoré sú predmetom ostrej kritiky vo výzve mimovládnych organizácií na 
inkluzívny dialóg na záchranu ľudských životov v Somálsku, a aby od týchto obmedzení 
opustili, pretože hromadne prispievajú k ničivej humanitárnej situácii v krajine 
a podporujú podozrenia, že geostrategické záujmy sú uprednostňované pred bojom proti 
chudobe; 

9. vyzýva Radu a Komisiu, aby ukončili vojenskú operáciu EU NAVFOR Atalanta, a to 
čiastočne preto, že operácia spočiatku viedla k dramatickému zvýšeniu počtu, intenzity a 
rozsahu útokov (aj keď tento počet značne poklesol v roku 2012), a čiastočne preto, že 
zameranie EU NAVFOR Atalanta na pirátstvo znamená uprednostňovanie boja proti 
príznakom somálskej krízy pred využívaním týchto zdrojov na účinné riešenie pôvodných 
príčin krízy, ako sú, okrem iného, nezamestnanosť a extrémna chudoba; 

10. vyjadruje nesúhlas s vojenským prístupom EÚ uplatňovaný prostredníctvom reformy 
sektora bezpečnosti a vojenskej misie Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných 
síl Somálska a tento prístup odmieta; odmieta akúkoľvek ďalšiu misiu v rámci spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) v Somálsku alebo inde v regióne; vyzýva Radu 
a Komisiu, aby ukončili výcvik bezpečnostných síl Somálska (EUTM Somálsko), pretože 
sa zdá nemožné zabrániť absolventom výcviku výcvikovej misie EÚ v tom, aby sa 
pripájali k rôznym frakciám, ktoré sa zúčastňujú na občianskej vojne, čím EÚ výrazne 
prispieva ku konfliktu a militarizácii krajiny; 

11. odmieta súkromné ochranné opatrenia, ktoré zaviedli lodné spoločnosti, pretože sa na ne 
nevzťahuje žiadny dohovor o ochrane civilistov a prístupe k bojovníkom; pripomína 
v tejto súvislosti nedávne výzvy zo strany námorného odvetvia na reguláciu súkromných 
spoločností poskytujúcich služby námornej bezpečnosti, pričom berie na vedomie 
skutočnosť, že neexistujú jasné, jednotné vymáhateľné a medzinárodne dohodnuté normy 
týkajúce sa využívania personálu súkromných bezpečnostných firiem na palubách lodí; 

12. zdôrazňuje, že zdroje vyčlenené na rozvojovú pomoc, napríklad z ERF, sa nesmú 
používať na žiadne vojenské účely; odhodlane odmieta používanie prostriedkov z ERF na 
výcvik vojenských síl v rámci reformy bezpečnostných síl v Somálsku; rázne odmieta 
používanie rozvojovej pomoci na presadzovanie strategických záujmov; zastáva názor, že 
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ERF musí ostať výlučne nástrojom financovania snáh zameraných na odstránenie 
chudoby a hladu v rozvojových krajinách; 

13. rázne odmieta podporovať jednu zo strán v občianskej vojne; naliehavo vyzýva EÚ, aby 
sa pri riešení konfliktu riadila čisto civilným a mierovým prístupom a aby zastávala 
neutrálne úlohu zmierovateľa/sprostredkovateľa s cieľom dosiahnuť udržateľný mier 
v Somálsku a v celom regióne Afrického rohu; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
zraniteľným skupinám obyvateľstva poskytovali neutrálnu, nestrannú a nezávislú 
humanitárnu pomoc; 

14. naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby sa zamerali na situáciu v krajine ako takej a, čo je 
najdôležitejšie, na potrebu zaoberať sa humanitárnou situáciou na mieste a odstrániť 
skutočné príčiny katastrofálnej situácie, v dôsledku ktorej trpia milióny Somálčanov, 
konkrétne okrem iného extrémnu chudobu a nezákonný rybolov, ako aj nadmerný rybolov 
vo vodách pri Somálskom pobreží, a to aj zo strany plavidiel EÚ; 

15. vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad údajným nezákonným vykladaním odpadu 
spoločnosťami EÚ a zločineckými sieťami; pripomína, že nezákonná likvidácia odpadu je 
veľkým problémom pre Somálčanov žijúcich pri pobreží; vyzýva Radu a Komisiu, aby 
naliehavo iniciovali úplné vyšetrovanie nezávislým orgánom, vrátane zhromažďovania 
dôkazov a vzoriek, a aby v závislosti od výsledku výskumu zvážili možnosť prijatia 
právnych krokov vrátane odškodnenia poskytnutého európskymi spoločnosťami, 
členskými štátmi EÚ a EÚ; 

Sudán a Južný Sudán 

16. víta dohodu o demilitarizácii hraníc uzavretú medzi Sudánom a Južným Sudánom; 
naliehavo žiada od všetkých strán nenásilné riešenia mnohých konfliktov medzi severom 
a juhom, najmä aby našli spôsob, ako spravodlivo rozdeliť výnosy z ropy; 

17. naliehavo vyzýva všetky strany, aby dodržiavali rozhodnutie Mierovej a bezpečnostnej 
rady Africkej únie z 24. apríla 2012, najmä jeho odseky 7 a 16, pričom pripomína, že 
hranice územia štátov sa nesmú meniť silou, že akékoľvek spory týkajúce sa územia sa 
urovnajú výlučne mierovými prostriedkami a že konflikt v oblastiach Južného Kordofánu 
a Modrého Nílu sa nesmie riešiť vojenskou cestou; 

18. jednoznačne odsudzuje všetky násilnosti páchané na civilnom obyvateľstve, ktoré sú 
v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom a právnymi predpismi v oblasti 
ľudských práv v Sudáne; naliehavo vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby sa 
dohodli na jednotnom a výlučne mierovom prístupe zohľadňujúcom civilistov s cieľom 
odstrániť hlavné príčiny konfliktov; vyjadruje presvedčenie, že konflikt medzi Sudánom 
a Južným Sudánom, najmä v oblastiach Južného Kordofánu a Modrého Nílu sa nesmie 
riešiť vojenskou cestou; zdôrazňuje naliehavú potrebu politického a diplomatického 
riešenia; 

Všeobecný rámec 
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19. žiada naliehavé opatrenia s cieľom plniť platné medzinárodné záväzky a dosiahnuť 
miléniové rozvojové ciele, najmä cieľ č. 1, a presadiť právo na primeranú výživu, a žiada 
odpustenie dlhu Somálska a všetkých najchudobnejších a najviac postihnutých krajín; 

20. vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s konfiškáciou pozemkov v Afrike, ktorá 
ohrozuje miestnu potravinovú bezpečnosť a zvyšuje hladomor; žiada vlády krajín 
Afrického rohu a EÚ, aby zhodnotili súčasný vplyv skupovania poľnohospodárskej pôdy 
na vidiecku chudobu a súčasnú krízu spojenú s hladomorom; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby začlenila problematiku konfiškácie pozemkov do svojho politického dialógu 
s rozvojovými krajinami s cieľom zastaviť podporovanie týchto politík; vyzýva EÚ na 
zvýšenie podielu oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) vyčleneného pre 
poľnohospodárstvo, ako aj podielu ODA na investície do malých udržateľných 
poľnohospodárskych podnikov s cieľom zabezpečiť malým poľnohospodárskym 
podnikom prístup k pôde, čím by sa posilnil miestny trh, zaručiť primeranú úroveň dennej 
výživy pre ľudí v Africkom rohu a pomôcť pri regenerácii vody pri pobreží Somálska 
a Afrického rohu v záujme zaručenia prostriedkov obživy pre rybárov a ich rodiny; 

21. naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pred snahou o dosiahnutie ziskov a výnosov 
zo špekulácií s cenami potravín uprednostnili boj proti chudobe a ľudskému utrpeniu 
v krajinách Afrického rohu a v iných rozvojových krajinách; 

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, členským štátom 
EÚ, Komisii Africkej únie a Panafrickému parlamentu. 
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