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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza a Lisszaboni Szerződés által az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjére/a Bizottság alelnökére ruházott új feladatkört, melynek megfelelően ő 
felel az Európai Unió harmadik országokban folytatott műveleteinek koordinálásáért 
abból a célból, hogy összhangot teremtsen az Európai Unió válságkezelése és a bevont 
általános politikai és biztonsági összetevők között; sürgeti, hogy jöjjön létre 
munkakapcsolat a Bizottság és az EKSZ veszélyhelyzeti intézkedésekkel és 
válságkezeléssel foglalkozó valamennyi szervezete között, bevonva abba az EU 
képviseleteit is;

2. hangsúlyozza, hogy szükség van a koherencia megteremtésére az egyes uniós eszközök 
igénybevétele terén, melyek közül némelyek a főképviselő/alelnök illetékességi körébe 
tartoznak, továbbá javítani szükséges a koordinációt a közös biztonság- és 
védelempolitikához (KBVP) kapcsolódó – már folyamatban levő vagy katasztrófa esetén 
beindítandó – civil és katonai missziók tekintetében; felhívja a figyelmet a 
válságmegelőzés, a katasztrófákra való reagálás és a katasztrófák utáni helyreállítás 
közötti kapcsolatra;

3. hangsúlyozza, hogy a katonai eszközök polgári ellenőrzés alatt történő felhasználása –
végső eszközként és az oslói iránymutatásokkal összhangban – gyakorta fontos 
hozzájárulást jelent a katasztrófákra való reagálás terén, különös figyelemmel a speciális 
felszerelésekre, a stratégiai légi szállításra vagy a nehézgépészetre; kiemeli, hogy a 
költséges megkettőzések megelőzése érdekében bővíteni szükséges a rendelkezésre álló 
valamennyi – polgári és katonai – kapacitás, valamint a tagállamok válságkezelésre 
alkalmas eszközállománya igénybevételének összehangolását;

4. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mérjék fel a jelenlegi kapacitáshiányokat és 
állapítsanak meg időkeretet és egyértelmű célokat a tagállamok számára 
katasztrófavédelmi erőik megfelelő, a tagállamok közötti méltányos tehermegosztást 
biztosító megszervezése érdekében, míg a kiegészítő uniós szintű eszközöket csak akkor 
vegyék számításba, ha ezek az Európai Unió egészét szolgáló jelentős szinergiákat 
eredményeznek;

5. hangsúlyozza, hogy szükség van átfogó kommunikációs stratégia kidolgozására annak 
érdekében, hogy az Európai Unió katasztrófákra adott válaszai közös és koherens képként, 
az uniós értékekhez és politikákhoz kapcsolódóan jelenjenek meg a nyilvánosság 
szemében, ami által a kedvezményezett országokban erősíthető az Európai Unió 
láthatósága, illetve az európai polgárok számára nyilvánvalóbbá tehető az uniós fellépések 
értelme; emlékeztet arra, hogy létre kell hozni az EU polgári védelmi erőit, valamint 
eleget kell tenni az Európai Parlament arra irányuló – többször megismételt – kérésének, 
hogy ültessék át a gyakorlatba a 2006. évi Barnier-jelentésben foglalt javaslatokat; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak a katasztrófák következményeinek enyhítése 
révén ki kell nyilvánítania az európaiak elkötelezettségét a szolidaritás értéke mellett;
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6. hangsúlyozza, hogy mivel a katasztrófák nem vesznek tudomást a határokról, az Európai 
Uniónak gondoskodnia kell az eszközök összehangolásáról és a harmadik államokkal –
elsősorban az Unió a Mediterrán Térségért szomszédos országaival – való 
együttműködésről;

7. emlékeztet az Egyesült Nemzetek központi szerepére a nemzetközi közösség által tett 
katasztrófaelhárítási erőfeszítések összehangolása terén.
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