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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по комисията по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава новата роля съгласно Договора от Лисабон на върховния представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-
председател на Комисията (ВП/ЗП) за координиране на операциите на ЕС в трети 
държави, за да се гарантира съгласуваността между реакциите на ЕС при кризи и 
общите политически елементи и елементите, свързани със сигурността; настоятелно 
призовава да се установят работни контакти между всички съответни служби, 
работещи в сферата на реакциите при бедствия и управлението на кризи в 
Комисията и ЕСВД, включително в делегациите на ЕС;

2. набляга на необходимостта да се засили съгласуваността при използването на 
различните инструменти на ЕС, някои от които са под отговорността на ВП/ЗП, 
както и да се подобри координацията с гражданските или военните мисии по 
Общата политика на сигурност и отбрана (ОПСО), които вече се осъществяват или 
които биха могли да се сформират след бъдещо бедствие; настоява върху връзката 
между предотвратяването на кризи, реакцията при бедствия и възстановяването 
след бедствия;

3. подчертава, че като крайно средство и при спазване на насоките от Осло, 
използването на военни средства под граждански надзор често представлява важен 
принос към реакцията при бедствия, особено за специализирани съоръжения, 
стратегически превози или тежки машини; подчертава, че следва да се подобрят 
координацията на използването на целия наличен капацитет – граждански и военен, 
както и силите на държавите-членки за управление на кризи, за да се избегне 
скъпоструващо дублиране;

4. призовава Комисията, заедно с държавите-членки, да открие съществуващите липси 
на капацитет и да разработи ясни и структурирани във времето цели за държавите-
членки за правилно развитие на техните способности за реакция при бедствия, с 
оглед да се осигури справедливо разпределение на натоварването между държавите-
членки, като създаването на допълнителни сили на равнище ЕС следва да се 
разглежда единствено в случаите, при които те биха довели до значителни полезни 
взаимодействия за ЕС като цяло;

5. настоява, че е необходимо да се развива всеобхватна комуникационна стратегия, 
която да представя общ и последователен образ на реакцията на ЕС при бедствия, 
съгласуван с целите и политиките на Съюза, за да се засили неговата видимост в 
страните бенефициери, както и по-доброто разбиране за ЕС сред европейските 
граждани; посочва необходимостта от създаване на сили за гражданска защита на 
ЕС и от действия съобразно многократните призиви от страна на ЕП за прилагане на 
съдържащите се в доклада Barnier от 2006 г. предложения; подчертава, че чрез 
оказване на помощ при бедствия Европейският съюз следва да потвърди 
ангажираността на европейците със солидарността като ценност;
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6. подчертава, че трансграничният характер на бедствията означава, че ЕС следва да 
координира своите ресурси и да си сътрудничи с трети държави, не на последно 
място в своето обкръжение когато става въпрос за страните от Съюза за 
Средиземноморието;

7. припомня централната роля на Организацията на обединените нации за 
координиране усилията на международната общност за реакция при бедствия.
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