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Predlog resolucije po členu 157(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A7-0408/2012 

Resolucija Evropskega parlamenta  o strategiji EU za Afriški rog 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju misije Afriške unije v Somaliji (AMISOM), ki se je začela marca 2007, 

– ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 1816 (2008), 

– ob upoštevanju operacije EU NAVFOR Atalanta, ki se je začela decembra 2008, 

– ob upoštevanju predsedniških volitev v Somaliji septembra 2012, 

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika, 

A. ker je Afriški rog ena od regij z najbolj nezanesljivo preskrbo s hrano na svetu in so 
milijoni ljudi, ki živijo na tem območju, podhranjeni in jim grozi lakota; ker je Afriški rog 
ena najrevnejših regij na svetu in vključuje države, ki sodijo med tiste z najnižjimi 
zdravstvenimi standardi na svetu; ker mednarodni skupnosti ni uspelo obravnavati 
vprašanj človekove varnosti, suše in lakote v tej regiji, tamkajšnje razmere pa je še 
poslabšala; 

B. ker politične, socialne, gospodarske in humanitarne razmere v Somaliji zahtevajo posebno 
in vztrajno pozornost mednarodne skupnosti, da bi omogočili podporo mirovnemu 
procesu, ter obnovo pravičnih socialnih in gospodarskih razmer ter preoblikovanje države; 

C. ker je organizacija FAO marca 2012 ocenila, da več kot 8 milijonov ljudi na Afriškem 
rogu potrebuje pomoč (od tega 3,2 milijona v Etiopiji; 2,5 milijona v Somaliji; 
2,2 milijona v Keniji in 180.000 v Džibutiju); ker je leta 2011 regija utrpela najhujšo sušo 
v zadnjih 60 letih, ki je prizadela več kot 13 milijonov ljudi, izmed katerih jih je moralo 
več sto tisoč zapustiti svoje domove, več deset tisoč pa jih je umrlo; ker je po navedbah 
urada UNHCR po vsem Afriškem rogu, zlasti v Keniji in Etiopiji, raztresenih več kot 
milijon somalijskih beguncev in je v Somaliji notranje razseljenih 1,3 milijona ljudi; 

D. ker sklepi Sveta glede Afriškega roga opredeljujejo dva glavna cilja Evropske unije, ki 
utemeljujeta dolgoročno zavezanost, in sicer geostrateški pomen regije ter željo EU, da 
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podpre blaginjo ljudi Afriškega roga in jim pomaga rešiti se revščine in doseči 
samozadostno gospodarsko rast; 

E. ker tekmovanje med državami – v tej regiji in zunaj nje – za naravne vire, zlasti za fosilna 
goriva in vodo, povzroča dodatne napetosti v regiji ter vodi h kronični nestabilnosti; 

F. ker so za to skrajno revščino in lakoto različni razlogi, vključno z državljansko vojno, 
politično nestabilnostjo, pomanjkanjem varnosti povsod v tej regiji, degradacijo tal, 
obsežnim kupovanjem obdelovalne zemlje s strani tujih vlagateljev, naraščanjem cen 
kmetijskih proizvodov, špekulacijami z osnovnimi dobrinami, podnebnimi spremembami, 
nezakonitim odlaganjem strupenih odpadkov na obalah Somalije ter preveč intenziven in 
nezakonit ribolov evropskih in azijskih predelovalnih ladij ob obalah Somalije; 

G. ker so bile glede na poročilo programa Združenih narodov za okolje ob popolnem 
neupoštevanju zdravja lokalnega prebivalstva in ohranjanja okolja ob somalijski obali 
odložene številne nezakonite pošiljke strupenih odpadkov, katerih vsebina uhaja v okolje; 
ker po podatkih navedenega poročila odpadki, odvrženi v morje, deloma izvirajo iz EU ter 
nepopravljivo škodijo zdravju ljudi in okolju v regiji, pri čemer se grobo kršijo človekove 
pravice; 

H. ker številne strani, vpletene v državljansko vojno, pomanjkanje upravljanja države v 
Somaliji, izguba možnost preživljanja somalijskih ribičev in dejavnosti piratov ob obali 
Somalije, napetosti med Sudanom in Južnim Sudanom, med Etiopijo, Eritrejo in Somalijo 
ter med Eritrejo in Džibutijem, vmešavanje in posredovanje zunanjih strani ter ekonomski 
in geostrateški interesi EU in drugih zahodnih strani prispevajo k temu, da je Afriški rog 
ena najbolj h konfliktu nagnjenih regij na svetu, kar povzroča izjemno človeško trpljenje, 
notranje razseljevanje ljudi in poslabšanje humanitarnih kriz ter ovira socialni in 
gospodarski razvoj, pa tudi razvoj demokracije in pravne države; 

I. ker so varnostne in vojaške razmere v Somaliji še vedno nevarne in nepredvidljive; ker je 
Kenija pred kratkim vojaško posredovala v južni in osrednji Somaliji; ker so sile etiopske 
državne obrambe februarja 2012 posredovale v somalijskih regijah Hiran in Bay; ker je 
organizacija Human Rights Watch poročala o zlorabah človekovih pravic, mučenju, 
samovoljnih pridržanjih, usmrtitvah po hitrem postopku in nezakonitih povračilnih 
napadih na civiliste, ki so jih izvedle etiopske sile ter milice, privržene prehodni zvezni 
vladi Somalije; ker je bila sosednja Eritreja obtožena, da dobavlja orožje; ker je mnogo 
akterjev kršilo embargo ZN na orožje; 

J. ker je bila somalijska vlada zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prisiljena odpustiti 
svojo obalno stražo, kar je posledica mednarodne dolžniške krize in vsiljenih programov 
strukturnih sprememb Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke; ker so od leta 
1990 ribiške ladje iz mnogih držav izkoriščale zmedo v Somaliji za ribolov znotraj 
somalijske cone 200 navtičnih milj; ker je ta nezakoniti ribolov v ozemeljskih vodah 
Somalije eden glavnih razlogov, zakaj so somalijski ribiči izgubili sredstva za 
preživljanje; 

K. ker prehodni zvezni vladi Somalije, ki jo podpirata EU in mednarodna skupnost, ni uspelo 
oblikovati stabilne in vključujoče uprave, ki bi se bila sposobna zavzemati za soglasje 
med različnimi etničnimi in političnimi komponentami; 
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L. ker se je piratstvo na območju Afriškega roga pod vladavino Zveze islamskih sodišč 
znatno zmanjšalo neodvisno od političnega pristopa te zveze in se začelo stopnjevati po 
tem, ko je bila zveza z vojaškim posredovanjem, ki ga je podpiralo več zahodnih držav, 
odstavljena z oblasti; 

M. ker se je operacija EU NAVFOR Atalanta začela 8. decembra 2008, v celoti pa je postala 
operativna v februarju 2009, in sicer z mandatom, da pripomore k zaščiti plovil 
Svetovnega programa za hrano, ki dostavljajo hrano razseljenim osebam v Somaliji, da 
varuje trgovska plovila in pošiljke AMISOM, ki plujejo v Adenskem zalivu in ob obalah 
Somalije, ter da preprečuje in zaustavlja piratstvo in oborožene rope ob obali Somalije; 
ker bo ta operacija poleg tega prispevala tudi k spremljanju ribolovnih dejavnosti ob 
somalijski obali in se financira prek mehanizma Athena; 

N. ker območje misije operacije EU NAVFOR Atlanta vključuje območje južno od Rdečega 
morja in Adenskega zaliva, ki se razteza v zahodni del Indijskega oceana in vključuje 
Sejšele; ker je Svet 23. marca 2012 sklenil podaljšati mandat te operacije do leta 2014 in 
razširiti njeno območje, ki sedaj vključuje tudi ozemlje ob obali Somalije ter njene 
ozemeljske in notranje vode; 

O. ker je Svet 25. januarja 2010 dosegel dogovor o oblikovanju vojaške misije EU za 
usposabljanje somalijskih varnostnih sil; ker se je vojaška misija EU, ki prispeva k 
usposabljanju somalijskih varnostnih sil (EUTM Somalia) začela 7. aprila 2010, da bi 
podprla prehodno zvezno vlado in tesno sodelovala z misijo AMISOM; 

P. ker misijo EUTM Somalia financira dvanajst držav članic EU, 15-mesečno financiranje te 
misije od avgusta 2011 do oktobra 2012 pa je skupaj znašalo 4,8 milijona EUR; ker je EU 
zagotovila dodatnih 4,7 milijona EUR v okviru instrumenta za stabilnost v podporo 
zmogljivostim načrtovanja misije AMISOM; 

Q. ker se sredstva za misijo AMISOM pretežno črpajo iz mirovne pomoči za Afriko, ki se 
financira s sredstvi za dolgoročni razvoj v okviru devetega evropskega razvojnega sklada; 
ker prispevek EU za to misijo preko mirovne pomoči za Afriko znaša 325 milijonov EUR; 
ker je EU obljubila nadaljnjih 12 milijonov EUR iz evropskega razvojnega sklada za 
somalijsko policijo prek programa UNDP za pravno državo; 

R. ker sta 26. septembra 2012 predsednika Sudana in Južnega Sudana podpisala dolgo 
pričakovani sporazum o sodelovanju, ki omogoča ponovno vzpostavitev pretoka nafte z 
juga na sever, demilitarizacijo varovalnega pasu vzdolž meje, ponovno odprtje čezmejne 
trgovine in prosto gibanje državljanov obeh držav; ker se morata državi dogovoriti še o 
statusu regije Abyei in drugih spornih območij; 

S. ker je v zahodni sudanski regiji Darfur in v južnih državah Južni Kurdufan in Modri Nil 
mir še vedno težko dosegljiv; ker organizacije za človekove pravice še vedno poročajo o 
zlorabah človekovih pravic v Sudanu in Južnem Sudanu, vključno z: vsesplošnimi 
bombnimi napadi vladnih sil na civilna območja, izvensodnimi usmrtitvami, samovoljnimi 
pridržanji, ropanjem in uničevanjem lastnine; ker so nenehno nadlegovanje in 
ustrahovanje civilistov, ki ga izvajajo varnostne sile v Južnem Sudanu, ter stalno nasilje 
sprožili trajno in zaskrbljujočo humanitarno krizo; 
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1. izjavlja, da z vojaškimi sredstvi ni mogoče rešiti niti krize v Somaliji in piratstva v vodah 

ob Afriškem rogu niti konfliktov v celotni tamkajšnji regiji; poziva Komisijo in Svet, naj 
spoštujeta ugotovitve iz pisma z naslovom „Nevladne organizacije pozivajo k dialogu, ki 
bo vključeval vse strani, da bi rešili življenja v Somaliji“, ki ga je septembra 2011 
podpisalo dvajset pomembnih nevladnih organizacij, po katerih „nedavna zgodovina 
Somalije kaže, da je vojaško ukrepanje pogosto privedlo do večjega števila smrtnih žrtev 
in več trpljenja ter dodatno omejilo dostop za humanitarne namene“; poziva EU in 
mednarodno skupnost, naj sodelujeta z državami iz te regije ter z regionalnimi in 
mednarodnimi akterji in organizacijami, da bi se konflikti rešili z izključno miroljubnimi 
sredstvi, tudi z odpravljanjem temeljnih vzrokov zanje; 

Somalija 

2. poziva vse sosednje države, naj se vzdržijo posredovanja v Somaliji, saj lahko vsako 
posredovanje dodatno zaostri konflikt in prispeva k militarizaciji, ki že dolgo negativno 
vpliva na to regijo; poudarja načela dobrega sosedstva, s katerim se presežejo 
tekmovalnost in mejni spori, nevmešavanja in sodelovanja med državami, trajnostnega 
razvoja s pošteno in pravično delitvijo dostopa do virov ter s socialnimi, političnimi in 
gospodarskimi obeti in priložnostmi za vse brez diskriminacije; ugotavlja, da so za to 
potrebna resna prizadevanja na področjih mediacije in sprave, boja proti širjenju orožja 
malega kalibra in lahkega strelnega orožja ter spodbujanja demobilizacije, razorožitve in 
ponovnega vključevanja nekdanjih borcev; 

3. je seznanjen s predsedniškimi volitvami v Somaliji meseca septembra in upa, da se bo pod 
novoizvoljenim predsednikom Hasanom Šejkom Mohamudom začel resnični proces 
sprave, ki bo vključeval vse strani v državljanski vojni v Somaliji ter da bodo za 
stabilizacijo države uporabljeni izključno civilni ukrepi; 

4. pozdravlja nedavno mirovno pobudo somalijske vlade, ki ponuja civilna delovna mesta in 
usposabljanje za prebegle upornike iz milice Al Šabab; pozdravlja nedavna podporo 
ambiciozni ustavi, ki obljublja enake pravice za „vse državljane ne glede na spol, 
veroizpoved, družbeni ali ekonomski status, politično prepričanje, klan, invalidnost, 
poklic, rojstvo ali narečje“, prepoveduje pohabljanje ženskih spolnih organov in 
ustanavlja komisijo za resnico in spravo; 

5. poziva Komisijo in Svet, naj spodbujata spravni proces med vpletenimi stranmi v 
državljanski vojni v Somaliji; poziva, naj se zagotovi tehnična in finančna podpora za 
spravni in mirovni proces ter za mediacijo med vsemi stranmi v državljanski vojni; 

6. poziva lokalne oblasti in vse strani, vpletene v državljansko vojno, naj v skladu z 
mednarodnim humanitarnim pravom omogočijo organizacijam za humanitarno pomoč 
dostop do ljudi, ki trpijo pomanjkanje; 

7. poziva Svet in Komisijo, naj revidirata svojo politično strategijo do Somalije in boju proti 
revščini namenita prednost pred uveljavljanjem geostrateških interesov; poziva, naj se kot 
prva prednostna naloga podprejo programi za izkoreninjenje revščine v regiji, še posebej, 
ker mora EU v skladu s svojo ustanovno pogodbo pri izvajanju politik, ki utegnejo 
vplivati na države v razvoju, upoštevati cilje razvojnega sodelovanja, med katerimi sta na 
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prvem mestu zmanjšanje in izkoreninjenje revščine (člen 208(1) PDEU); 

8. poziva Svet in Komisijo, naj odločno zavrneta in opustita omejitve na dostavo 
humanitarne pomoči, ki so tarča ostrih kritik v pismu „Nevladne organizacije pozivajo k 
dialogu, ki bo vključeval vse strani, da bi rešili življenja v Somaliji“, saj tovrstne omejitve 
ogromno prispevajo k poraznim humanitarnim razmeram v državi ter obenem potrjujejo 
sume, da imajo geostrateški interesi prednost pred bojem proti revščini; 

9. poziva Svet in Komisijo, naj končata operacijo EU NAVFOR Atalanta, deloma zato, ker 
je operacija v začetku povzročila občutno povečanje števila, ostrine in obsega napadov 
(četudi se je njihovo v letu 2012 število znatno zmanjšalo), deloma pa zato, ker 
osredotočenost operacije EU NAVFOR Atalanta na piratstvo pomeni, da ima boj proti 
simptomom krize v Somaliji prednost pred uporabo istih virov za učinkovito odpravljanje 
temeljnih vzrokov krize, kot sta na primer brezposelnost in skrajna revščina; 

10. izraža nestrinjanje in zavračanje vojaškega pristopa EU, ki se izvaja v obliki reforme 
varnostnega sektorja in misije EU za usposabljanje (EUTM Somalia), ter zavrača vsako 
prihodnjo misijo v okviru skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) v Somaliji ali 
drugje v tamkajšnji regiji; poziva Svet in Komisijo, naj končata misijo EU za 
usposabljanje v Somaliji, saj se zdi nemogoče preprečiti nabornikom, ki jih ta misija 
usposobi, da se ne bi pridružili različnim frakcijam, ki so vpletene v državljansko vojno, s 
čimer EU občutno prispeva h konfliktu in k militarizaciji države; 

11. zavrača ukrepe zasebnega varovanja, ki so jih uvedle ladjarske družbe, saj zanje ne velja 
nobena konvencija kar zadeva zaščito civilistov in ravnanje z borci; v zvezi s tem opozarja 
na nedavne pozive pomorskega sektorja k ureditvi zasebnih podjetij za pomorsko varnost, 
ki potrjujejo dejstvo, da ni jasnih, doslednih, izvršljivih in mednarodno sprejetih 
standardov glede uporabe zasebno najetega oboroženega varnostnega osebja na krovu 
ladij; 

12. poudarja, da se sredstev za razvojno pomoč, kot so tista iz evropskega razvojnega sklada, 
ne sme uporabiti za vojaške namene; odločno nasprotuje uporabi evropskega razvojnega 
sklada za usposabljanje vojaških sil v okviru reforme varnostnega sektorja v Somaliji; 
odločno nasprotuje uporabi razvojne pomoči za uveljavljanje strateških interesov; meni, 
da mora evropski razvojni sklad ostati instrument, ki je namenjen izključno financiranju 
prizadevanj za izkoreninjenje revščine in lakote v državah v razvoju; 

13. odločno nasprotuje podpiranju katere od strani v državljanski vojni; poziva EU, naj sledi 
povsem civilnemu in miroljubnemu pristopu k reševanju konfliktov ter naj zavzame 
nevtralno vlogo spravnega posrednika/mediatorja, da bi dosegla trajni mir v Somaliji in 
celotni regiji Afriškega roga; poziva EU in njene države članice, naj zagotavljajo 
nevtralno, nepristransko in neodvisno humanitarno pomoč ranljivemu prebivalstvu; 

14. poziva Komisijo in Svet, naj se osredotočita na razmere v vsej državi in predvsem na 
potrebo po tem, da se začnejo reševati humanitarne razmere na terenu in izkoreninijo 
resnični vzroki za katastrofalni položaj, zaradi katerega trpijo milijoni Somalcev, in sicer 
skrajna revščina ter nezakonit ribolov in prelov v vodah ob obali Somalije, ki ga izvajajo 
tudi plovila iz EU; 
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15. je izrazito zaskrbljen zaradi očitkov o tem, da naj bi podjetja iz EU in kriminalne mreže 
nezakonito odlagali odpadke; opozarja, da je nezakonito odlaganje odpadkov velika 
težava za Somalce, ki živijo ob obali; poziva Svet in Komisijo, naj pri neodvisnem organu 
nujno sprožita celovito preiskavo, vključno z zbiranjem dokazov in vzorcev, ter, glede na 
rezultate raziskave, preučita možnosti pravnega ukrepanja evropskih podjetij, držav članic 
in EU, vključno z odškodninskimi zahtevki; 

Sudan in Južni Sudan 

16. pozdravlja sklenjene sporazume med Sudanom in Južnim Sudanom o demilitarizaciji 
meje; poziva vse strani, naj poiščejo nenasilne rešitve za številne spore med severom in 
jugom, zlasti glede tega, kako pravično razdeliti prihodkov od nafte; 

17. poziva vse strani, naj upoštevajo sklep sveta Afriške unije za mir in varnost z dne 
24. aprila 2012, zlasti odstavka 7 in 16 tega sklepa, v katerih je ponovno poudarjeno, da se 
ozemeljske meje držav ne bodo spreminjale s silo, da se vsi ozemeljski spori rešujejo 
izključno z miroljubnimi sredstvi ter da za konflikt v Južnem Kordofanu in Modrem Nilu 
ni mogoča vojaška rešitev; 

18. odločno obsoja vsakršno nasilje proti civilistom, ki krši mednarodno humanitarno pravo in 
pravo človekovih pravic v Sudanu; poziva EU in mednarodno skupnost, naj se dogovorita 
o enotnem ter izključno miroljubnem in civilnem pristopu do odpravljanja temeljnih 
vzrokov za konflikte; je prepričan, da konflikta med Sudanom in Južnim Sudanom, zlasti 
v Južnem Kordofanu in Modrem Nilu, ni mogoče rešiti z vojaškimi sredstvi; poudarja, da 
je nujno potrebna politična in diplomatska rešitev; 

Splošni okvir 

19. poziva k sprejetju nujnih ukrepov za spoštovanje zavezujočih mednarodnih obveznosti ter 
izpolnitev razvojnih ciljev tisočletja, zlasti cilja številka 1, in za uveljavitev pravice do 
ustrezne prehrane ter poziva k odpisu dolgov Somalije in vseh najrevnejših in najhuje 
prizadetih držav; 

20. izraža globoko zaskrbljenost zaradi prisvajanja zemljišč v Afriki, ki lahko ogrozi 
zanesljivost lokalne preskrbe s hrano in poveča lakoto; poziva vlade držav Afriškega roga 
in EU, naj ocenijo, kako kupovanje obdelovalne zemlje trenutno vpliva na revščino na 
podeželju in sedanjo krizo zaradi lakote; poziva Komisijo, naj vprašanje prisvajanja 
zemljišč vključi v svoj politični dialog z državami v razvoju, da se zaustavi podpora za 
takšne politike; poziva EU, naj poveča delež uradne razvojne pomoči, namenjene 
kmetijstvu, pa tudi uradno razvojno pomoč za naložbe v majhne trajnostne kmetije in 
živinorejo, da bi se majhnim kmetom zagotovil dostop do zemlje in tako okrepil lokalni 
trg, da bi se zagotovile sprejemljive dnevne ravni prehrane za ljudi na Afriškem rogu ter 
da bi se pomagalo obnoviti vode ob obalah Somalije in Afriškega roga in tako zagotovila 
sredstva za preživljanje ribičev in njihovih družin; 

21. poziva EU in njene države članice, naj boj proti revščini in človeškemu trpljenju na 
Afriškem rogu in drugod v državah v razvoju postavijo pred prizadevanja za ustvarjanje 
dobička in varovanje zaslužkov iz špekulacij s cenami hrane; 
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22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, državam 
članicam EU, Komisiji Afriške unije in Vseafriškemu parlamentu. 

Or. en 

 
 


