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ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi 
uut Lissaboni lepingu järgset rolli kolmandates riikides toimuvate ELi operatsioonide 
koordineerimisel, et tagada ELi kriisidele reageerimise ning sellega seotud üldiste 
poliitiliste ja julgeolekuaspektide kooskõla; nõuab tungivalt, et kõik asjaomased komisjoni 
ja Euroopa välisteenistuse talitused, kes tegelevad hädaolukordadele reageerimise ja 
kriisiohjamisega, sealhulgas ELi delegatsioonid, töötaksid välja oma töökorralduse kava;

2. rõhutab vajadust muuta ühtsemaks erinevate ELi vahendite kasutamine (millest mõned 
kuuluvad kõrge esindaja ja asepresidendi vastutusalasse) ning parandada kooskõlastamist 
ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tsiviil- ja sõjaliste missioonidega, mis kas juba 
toimuvad või mis võidakse luua mõne katastroofi järgselt; nõuab kindlalt, et kriisiennetus, 
katastroofidele reageerimine ja katastroofijärgsed taastamistööd oleksid omavahel seotud;

3. rõhutab, et viimase võimalusena ja kooskõlas Oslo suunistega võib sõjaliste vahendite, 
eelkõige erivahendite, strateegilise transpordi ja rasketehnika kasutuselevõtt 
tsiviiljärelevalve all olla sageli suureks abiks katastroofidele reageerimisel; rõhutab, et 
kuluka topelttöö vältimiseks tuleb tõhustada kõikide olemasolevate, nii tsiviil- kui ka 
sõjaliste ressursside ja liikmesriikide kriisiohjamise vahendite kasutuse koordineerimist;

4. kutsub komisjoni üles koos liikmesriikidega kindlaks tegema olemasolevad puudujäägid 
suutlikkuses ja töötama liikmesriikide jaoks nõuetekohaselt välja ajalise raamistiku ja 
kindlad eesmärgid, mis võimaldaks asjakohaselt arendada nende katastroofidele 
reageerimise suutlikkust, et tagada liikmesriikide vahel õiglane koormuse jaotus, 
kusjuures täiendavat ELi taseme vahendite loomist tuleks kaaluda ainult siis, kui nende 
tulemusel tekiks kogu ELi jaoks märkimisväärne sünergia;

5. nõuab kindlalt sellise üldise kommunikatsioonistrateegia väljatöötamist, mis annab ühise 
ja sidusa pildi selle kohta, kuidas EL reageerib katastroofidele, ning on kooskõlas ELi 
väärtuste ja poliitikaga, et suurendada ELi nähtavust abisaajates riikides ja parandada 
Euroopa kodanike arusaama ELi tegevusest; juhib tähelepanu vajadusele moodustada ELi 
kodanikukaitse üksus ja rakendada, vastavalt parlamendi korduvatele üleskutsetele, 2006. 
aasta Barnier’ aruandes esitatud ettepanekud; rõhutab, et Euroopa Liit peab oma 
katastroofiabiga veel kord näitama, et Euroopa kodanikud väärtustavad solidaarsust;

6. juhib tähelepanu asjaolule, et katastroofide piiriülese iseloomu tõttu peaks EL oma 
ressursse koordineerima ja tegema koostööd kolmandate maadega, muu hulgas oma 
naabruses, kui asjaga on seotud Vahemere Liidu riigid;

7. tuletab meelde Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni keskset rolli rahvusvahelise üldsuse 
jõupingutuste koordineerimisel katastroofidele reageerimisel.
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