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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver jauno Savienības augstā pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces uzdevumu koordinēt ES darbības trešajās valstīs, kurš 
Lisabonas līgumā tika piešķirts ar mērķi nodrošināt saskaņotību starp ES reaģēšanas spēju 
katastrofu gadījumos un ar to saistītajiem vispārējiem politiskajiem un drošības 
elementiem; mudina izstrādāt sadarbības noteikumus visos attiecīgajos Komisijas 
dienestos un EĀDD, tai skaitā ES delegācijās, kas ir iesaistīti ārkārtas situāciju novēršanas 
pasākumos un krīžu pārvarēšanā;

2. uzsver nepieciešamību pēc lielākas vienotības, izmantojot dažādos ES instrumentus, no 
kuriem daži ir augstās pārstāves/ Komisijas priekšsēdētāja vietnieces pakļautībā, kā arī 
nepieciešamību uzlabot koordināciju ar kopējās drošības un aizsardzības politikas 
(KDAP) civilajām un militārajām misijām, kas vai nu ir jau uzsāktas, vai varētu tikt 
izveidotas pēc katastrofas; uzstāj uz nepieciešamību sasaistīt krīžu novēršanu, reaģēšanu 
katastrofu gadījumos un atjaunošanas darbus pēc katastrofām;

3. uzsver, ka saskaņā ar Oslo pamatnostādnēm civilu pārstāvju uzraudzīta militāro līdzekļu 
pielietošana galējos gadījumos veic nozīmīgu ieguldījumu reaģēšanā uz katastrofām, īpaši, 
kad nepieciešami specializēti līdzekļi, stratēģiskie aviopārvadājumi vai smagā tehnika; 
uzsver, ka vajadzētu uzlabot visu pieejamo civilo, militāro un dalībvalstu krīžu 
pārvarēšanas līdzekļu izmantošanas koordinēšanu, lai izvairītos no dārgas funkciju 
pārklāšanās;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis noskaidrot esošos kapacitātes trūkumus un noteikt grafiku 
un skaidrus mērķus, lai, dalībvalstis varētu pienācīgi attīstīt savas katastrofu reaģēšanas 
spējas, kas nodrošinātu taisnīgu sloga dalīšanu starp dalībvalstīm; papildu ES mēroga 
līdzekļu izveidi vajadzētu apsvērt tikai gadījumos, kad tie ievērojami veicinātu sadarbību 
visas ES labā;

5. uzstāj, ka, lai vairotu ES atpazīstamību saņēmējvalstīs, kā arī veicinātu izpratni par ES 
rīcību tās iedzīvotāju vidū, nepieciešams izveidot visaptverošu ES vērtībām un politikai 
atbilstošu komunikācijas stratēģiju kopīga un vienota priekšstata veidošanai pat to, kā ES 
reaģē katastrofu situācijās; norāda uz vajadzību izveidot Eiropas civilās aizsardzības 
spēkus un reaģēt uz atkārtotajiem Parlamenta pieprasījumiem realizēt 2006. gada Michel 
Barnier ziņojuma ieteikumus; uzsver, ka Eiropas Savienībai ar glābšanas darbiem 
katastrofu reģionos būtu atkārtoti jāapliecina Eiropas iedzīvotāju atbalsts solidaritātes 
vērtībām;

6. norāda, ka katastrofas mēdz ietekmēt vairākas valstis, tāpēc ES ir nepieciešams koordinēt 
savu resursu izmantošanu un sadarboties ar trešām valstīm, tostarp īpaši ar Savienības 
Vidusjūrai ietilpstošajām kaimiņvalstīm;

7. atgādina Apvienoto Nāciju Organizācijas centrālo lomu koordinējot starptautiskās 
sabiedrības centienus reaģējot uz katastrofām.
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