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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi naują ES operacijų trečiosiose šalyse koordinavimo vaidmenį, kuris pagal 
Lisabonos sutartį suteikiamas Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir 
saugumo politikai-Komisijos pirmininko pavaduotojui, siekiant užtikrinti, kad ES 
reagavimo į krizę veiksmai ir visos susijusios politinės ir saugumo priemonės būtų 
nuoseklūs; primygtinai ragina parengti visų atitinkamų Komisijos ir EIVT tarnybų, 
įskaitant ES delegacijas, atsakingų už reagavimą į nelaimes ir krizių valdymą, darbo 
tvarką;

2. pabrėžia, kad būtina nuosekliau naudoti įvairias ES priemones, kurių dalis priklauso 
vyriausiojo įgaliotinio-Komisijos pirmininko pavaduotojo kompetencijai, taip pat geriau 
koordinuoti bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP) ir civilines ir karines misijas, 
kurios jau vyksta ar kurios galėtų būti parengtos įvykus nelaimei; primygtinai ragina 
susieti krizių prevenciją, reagavimą į nelaimes ir atkūrimą po nelaimių;

3. pabrėžia, kad kraštutiniu atveju ir laikantis Oslo gairių naudojamos karinės priemonės, 
kurioms vadovauja civiliai, neretai svariai prisideda reaguojant į nelaimes, visų pirma 
kalbant apie specialius išteklius, strateginius transporto pajėgumus ar sunkiąją techniką; 
pabrėžia, kad visų civilinių ir karinių turimų pajėgumų ir valstybių narių krizių valdymo 
išteklių naudojimas turėtų būti gerinamas siekiant išvengti brangaus dubliavimo;

4. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis nustatyti esamus pajėgumų trūkumus ir 
suformuluoti laiko terminus bei aiškius tikslus valstybėms narėms, siekiant tinkamai 
plėtoti jų turimus reagavimo į nelaimes pajėgumus, kad būtų užtikrintas teisingas 
valstybių narių naštos pasidalijimas, o papildomų išteklių Europos lygmeniu sukūrimas 
turėtų būti numatomas tik tuo atveju, jei tai paskatins visai Europai labai naudingą 
sąveiką;

5. pabrėžia, kad reikia parengti išsamią komunikacijos strategiją siekiant sukurti bendrą ir 
nuoseklų ES reagavimo į nelaimes įvaizdį, kuris atitiktų jos vertybes ir politiką, kad 
padidėtų ES matomumas paramą gaunančiose šalyse ir Europos piliečių supratimas apie 
ES veiksmus; pabrėžia, kad reikia sukurti ES civilinės saugos pajėgas ir veikti pagal 
Parlamento pakartotinius prašymus įgyvendinti pasiūlymus, išdėstytus 2006 m. 
M. Barnierio pranešime; pabrėžia, kad Europos Sąjunga savo pagalbos veiksmais turėtų iš 
naujo patvirtinti įsipareigojimą Europos gyventojams paisyti solidarumo vertybių;

6. pažymi, kad nelaimės neturi sienų, todėl ES turėtų koordinuoti savo išteklius ir 
bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, ypač kaimyninėmis Viduržemio jūros regiono 
valstybių sąjungai priklausančiomis šalimis;

7. primena Jungtinių Tautų centrinį vaidmenį koordinuojant tarptautinės bendruomenės 
reagavimo į nelaimę pastangas. 
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