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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по развитие да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че хуманитарните кризи почти неизменно водят до огромно 

човешко страдание за засегнатото цивилно население, особено за жените и децата, 

включително до нарушения на международно признати права на човека и 

международното хуманитарно право; 

Б. като има предвид, че защитата на правата на лицата в ситуации на хуманитарна 

криза е призната съгласно международното право в областта на правата на човека и 

хуманитарното право за неразделна част от хуманитарния отговор и се счита за 

един от ключовите проблеми, които трябва да бъдат разгледани в рамките на 

Световната среща на върха по хуманитарните въпроси, която ще се проведе през 

май 2016 г.;  

В. като има предвид, че при решаването на хуманитарни кризи е необходимо да се 

постигне баланс между „ефективността“ и „запазването на ценности“; 

1. насърчава световната общност, участваща в световната среща на върха по 

хуманитарните въпроси, да приеме основан на правата подход към хуманитарните 

действия, с цел намиране на по-добри и по-приобщаващи начини за защита на 

цивилните лица, със специален акцент върху уязвимите групи като жените, децата и 

религиозните или етническите малцинства, за установяване на заплахите и 

уязвимите места, и за следене за нарушения на правата на човека и на 

международното хуманитарно право, като по този начин се съдейства за засилване 

на борбата срещу безнаказаността; изразява своето убеждение, че защитата на 

всеобщия характер на правата на човека и засилването на общото разбиране от 

страна на всички участници в хуманитарни действия също укрепват основните 

хуманитарни принципи на хуманност, безпристрастност, неутралност и оперативна 

независимост; подчертава необходимостта от поставяне на защитата в центъра на 

хуманитарните действия и изразява съжаление за всяка злоупотреба или незачитане 

на основните хуманитарни принципи с политически, военни или нехуманитарни 

цели; предупреждава, че такива злоупотреби подкопават и застрашават истинските 

хуманитарни операции и техния персонал; настоява, че мерките за борба с 

тероризма не следва да подкопават или да пречат на хуманитарните действия; 

2. подчертава, че особено при продължителните конфликти и кризи, когато цивилни 

граждани остават разселени вътре и извън страната продължително време, 

хуманитарните действия могат да играят решаваща и по-проактивна роля в 

овластяването на засегнатото население, засилвайки гласа му и признавайки 

неговите права и способности; настоява в тази връзка на значението на засилването 

на местния и регионалния капацитет за оказване на хуманитарна помощ и за 

осигуряване на приобщаващи процеси с участието на местните органи, 

гражданското общество, частния сектор и засегнатото население в процеса на 

тяхното планиране; подчертава обаче значението на справянето с първопричините 

за тези продължителни конфликти и на намирането на устойчиво политическо 

решение на тези ситуации; 
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3. призовава за всеобщо ратифициране на всички международни инструменти, 

свързани със защитата на цивилните лица, включително на Женевската конвенция 

от 1951 г. за бежанците и за интегрирането им в националното законодателство; 

призовава всички страни, участващи в различните конфликти, да уважават 

предоставянето на хуманитарна помощ и да спазват международното хуманитарно 

право (МХП); подчертава необходимостта ЕС и неговите държави членки да 

наблюдават прилагането на МХП и да търсят отговорност от извършителите на 

нарушения, включително от неправителствени лица;  

4. насърчава международната общност да увеличи усилията си за осигуряване на 

безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ за всички групи от населението, 

изложени на риск; потвърждава съществената необходимост от засилване на 

безопасността, защитата и свободата на движение на хуманитарните служители на 

място, които все по-често стават обект на нападения и заплахи, особено в ситуации 

на конфликт; подчертава необходимостта от сътрудничество в областта на 

хуманитарното развитие с използване на нови методи, включително съвместен 

анализ на риска, отчитащ множество представляващи заплаха фактори, 

многогодишно програмиране и финансиране и стратегии за изтегляне на 

хуманитарните организации; 

5. подчертава ключовата роля, която жените играят за оцеляването и устойчивостта на 

общностите при хуманитарни кризи, включително в ситуации на конфликт и след 

конфликт; подчертава необходимостта да се обърне внимание на специфичните 

потребности и да се гарантират правата на жените и децата, които съставляват по-

голямата част от засегнатите лица, и са по-тежко засегнати при хуманитарни кризи; 

отбелязва, че насилието, основано на пола, е едно от най-разпространените, но най-

малко признавани нарушения на правата на човека и че то е основна пречка пред 

равенството между половете; напомня, че жените и момичетата, които са бременни 

вследствие на изнасилване в ситуации на конфликт, трябва да получават подходяща 

подкрепа и достъп до пълния набор от услуги от областта на сексуалното и 

репродуктивното здраве, както е отразено в МХП; призовава Световната среща на 

върха по хуманитарните въпроси да отрази напълно свързаните с пола аспекти в 

бъдещата структура на хуманитарната система, резултат от този процес на 

консултации; 

6. призовава да бъде обърнато сериозно внимание на ефективното гарантиране, чрез 

необходимите финансови и хуманитарни ресурси, на правото на образование при 

продължителни хуманитарни кризи, тъй като липсата на образование заплашва 

бъдещето на децата и по-нататъшното развитие на всяко обществото; подчертава 

значението на непрекъснатото образование за опазването и развитието на споделени 

и всеобщи ценности като човешкото достойнство, равенството, демокрацията и 

правата на човека; 

7. подчертава необходимостта от осигуряване на храна, вода, подслон, санитарни 

съоръжения и медицинско обслужване като основни права на всяко човешко 

същество; е изключително разтревожен във връзка с рисковете от епидемии, 

свързани с лоши санитарни условия и ограничен достъп до безопасна питейна вода, 

и от липсата на достъп до основни лекарствени средства по време на хуманитарни 

кризи; призовава ЕС да поема водеща роля за гарантиране на подходящо 
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осигуряване на основни лекарствени средства и безопасна питейна вода в контекста 

на хуманитарни кризи;  

8. обръща внимание на факта, че разселването, дължащо се на конфликти, природни 

бедствия или влошаване на околната среда прави някои групи от населението 

особено уязвими; подчертава, че на бежанците, вътрешно разселените лица, 

жертвите на трафик и на другите мигранти, попаднали в ситуация на криза, 

застрашаваща живота им, трябва да се предоставя съответната защита на правата на 

човека; изразява дълбоката си загриженост във връзка с безпрецедентно големия 

брой бежанци, външно разселени лица и мигранти по света днес, и призовава 

международната общност да използва Световната среща на върха по хуманитарните 

въпроси за мобилизиране на необходимите финансови и оперативни ресурси за 

справяне с това предизвикателство с акцент върху основните му причини; 

подчертава значението на междурелигиозния и междукултурния диалог за решаване 

на проблема с масовите бежански потоци; призовава ЕС и неговите държави членки 

да дадат приоритет на световната криза с бежанците в своите политики и позиции 

относно срещата на високо равнище с цел справяне с последствията, както и с 

причините довели до тази бежанска вълна; настоятелно призовава с оглед на това 

Световната среща на върха по хуманитарните въпроси да призове за по-ефективни 

начини за борба срещу трафика на хора и за строги мерки срещу набирането и 

финансирането на терористични групи чрез предотвратяване и пресичане на 

набирането, организирането, транспортирането, и снабдяването с оборудване на 

бойци терористи и на финансирането на тяхното пътуване и дейности; подчертава 

необходимостта и значението на бързите действия, съчетани с дългосрочен, 

конкретен и всеобхватен план за действие, който да се прилага в сътрудничество с 

трети държави и местни, национални и регионални участници за ефективен и 

ефикасен подход по отношение на организираните престъпни мрежи на 

контрабандисти на мигранти. отбелязва, че член 14, параграф 1 от Всеобщата 

декларация за правата на човека гарантира правото на всеки човек да търси и да 

получава убежище и подчертава задължението на държавите да не връщат бежанци, 

съгласно принципа на забрана за връщане (non-refoulement); подчертава 

необходимостта ЕС, неговите държави членки и всички международни участници 

да зачитат напълно международното право и сериозно да изпълняват своята 

отговорност и своя дълг да помагат на хора в опасност; 

9. настоятелно призовава ЕС, в качеството му на най-големия донор на хуманитарна 

помощ в света, да възприеме водеща роля на Световната среща на върха по 

хуманитарните въпроси, призовавайки за по-гъвкави методи за предоставяне на 

хуманитарна помощ, както и за проактивни и последователни мерки и инструменти 

за ефективно предотвратяване на кризи; настоятелно призовава ЕС и другите 

донори да изпълняват финансовите ангажименти, които са поели, и да разработят 

начини за съкращаване на времето, за което финансовите ангажименти се 

превръщат в действия на място; посочва освен това значението на докладването 

относно спазването на правата на човека като механизъм за ранно предупреждение 

за кризи, и насърчава Световната среща на върха по хуманитарните въпроси да 

вземе това предвид при прехода от култура на реагиране към култура на 

предотвратяване на кризи; 

10. насърчава всички институции на ЕС, и по-специално ГД „Хуманитарна помощ и 
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гражданска защита“ (ECHO) на Комисията, както и държавите членки, да проучат 

придобития опит в интегрирането на предизвикващите загриженост въпроси, 

свързани с правата на човека, в центъра на усилията за предоставяне на 

хуманитарна помощ в рамките на системата на ООН, и призовава ЕС да възприеме 

по-активна роля за развитието и подобряването на този процес; подчертава 

значението на осигуряването на съгласуваност на политиките и координация между 

хуманитарната помощ и помощта на ЕС за развитие в новата ситуация, при която 

ЕС е възприел основан на правата подход в областта на сътрудничеството за 

развитие; изразява дълбоко съжаление в тази връзка, че наборът от инструменти на 

Комисията за основан на правата подход в областта на сътрудничеството за 

развитие изключва хуманитарната дейност на ЕС; призовава следователно 

Комисията да поеме ангажимент за разработване и приемане, като част от участието 

си в Световната среща на върха по хуманитарните въпроси, на основан на правата 

подход към хуманитарната дейност на ЕС. 
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