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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας 
και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει το νέο ρόλο που αναθέτει η Συνθήκη της Λισαβόνας στην Ύπατη 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ) όσον αφορά τον συντονισμό των επιχειρήσεων της 
ΕΕ σε τρίτες χώρες προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή μεταξύ της αντίδρασης της 
ΕΕ στις κρίσεις και των συνολικών πολιτικών στοιχείων και στοιχείων ασφάλειας που 
υπεισέρχονται· καλεί επίμονα να αναπτυχθούν αποτελεσματικές ρυθμίσεις μεταξύ όλων 
των αρμόδιων υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης και στη διαχείριση των κρίσεων στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΔ, 
συμπεριλαμβανομένων των Αντιπροσωπειών της ΕΕ·

2. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συνέπεια κατά τη χρήση των διαφόρων μέσων της ΕΕ, 
ορισμένα από τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΥΕ/ΑΠ, καθώς και να βελτιωθεί 
ο συντονισμός με τις πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές της Κοινής Πολιτικής 
Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) που βρίσκονται ήδη επί τόπου ή που συγκροτούνται 
μετά από μια καταστροφή· επιμένει ότι η πρόληψη των κρίσεων, η αντίδραση στις 
καταστροφές και η ανασυγκρότηση μετά τις καταστροφές πρέπει να διασυνδέονται·

3. υπογραμμίζει ότι, ως έσχατο μέσο και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του 
Όσλο, η χρήση στρατιωτικών μέσων υπό πολιτική εποπτεία συχνά συμβάλλει σημαντικά 
στην αντιμετώπιση των καταστροφών, ιδίως όσον αφορά τα εξειδικευμένα μέσα, τα 
στρατηγικά μέσα αερομεταφορών ή τα βαρέα μηχανήματα· τονίζει ότι προκειμένου να 
αποφεύγονται δαπανηρές επαναλήψεις θα πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός της χρήσης 
όλων των διατιθέμενων μέσων –πολιτικών και στρατιωτικών – και των μέσων που 
διαθέτουν τα κράτη μέλη για τη διαχείριση των κρίσεων·

4. καλεί την Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη, να εντοπίσουν τα υφιστάμενα κενά 
ικανοτήτων και να καθορίσουν ένα χρονικό πλαίσιο και σαφείς στόχους προκειμένου τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν σωστά τις ικανότητές τους αντίδρασης στις καταστροφές 
ώστε να διασφαλιστεί μια δίκαιη κατανομή βαρών μεταξύ των κρατών μελών, ενώ η 
δημιουργία πρόσθετων πόρων σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να εξετάζεται μόνο όταν θα 
μπορούσε να καταλήξει σε σημαντικές συνέργειες για την ΕΕ στο σύνολό της·

5. επιμένει στην ανάγκη να αναπτυχθεί μια συνολική επικοινωνιακή στρατηγική ώστε να 
προβάλλεται μια κοινή και συνεκτική εικόνα της αντίδρασης της ΕΕ στις καταστροφές, 
συνεπής με τις αξίες και τις πολιτικές της, προκειμένου να καταστεί πιο ευδιάκριτη η 
παρουσία της ΕΕ στις ωφελούμενες χώρες καθώς και προκειμένου να κατανοούν 
καλύτερα οι ευρωπαίοι πολίτες τη δράση της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη συγκρότησης 
μιας δύναμης πολιτικής προστασίας της ΕΕ, και ανταπόκρισης στις επανειλημμένες 
εκκλήσεις του Κοινοβουλίου να εφαρμοστούν οι προτάσεις που περιέχονται στην έκθεση 
Barnier του 2006· υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιβεβαιώνει μέσω 
της βοήθειας για την αντιμετώπιση καταστροφών τη δέσμευση των Ευρωπαίων στην αξία 
της αλληλεγγύης·
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6. υπογραμμίζει ότι ο διασυνοριακός χαρακτήρας των καταστροφών συνεπάγεται ότι η ΕΕ 
πρέπει να συντονίζει τους πόρους της και να συνεργάζεται με τρίτες χώρες, και ιδίως με 
τις γείτονές της χώρες της Ένωσης για τη Μεσόγειο,

7. υπενθυμίζει το κεντρικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά το συντονισμό των 
προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση των καταστροφών.
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