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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt de nieuwe rol die bij het Verdrag van Lissabon wordt toegekend aan de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
/vicevoorzitter van de Commissie (hv/vv) bij het coördineren van EU-acties in derde 
landen om te zorgen voor samenhang tussen de crisisrespons van de EU en de algehele 
politieke en veiligheidsaspecten; dringt erop aan dat er werkafspraken worden gemaakt 
tussen alle relevante diensten in de Commissie en de EDEO die zich bezighouden met de 
respons van de EU bij noodsituaties en crisisbeheer, met inbegrip van de EU-delegaties;

2. benadrukt dat er meer samenhang moet worden aangebracht in het gebruik van de 
verschillende EU-instrumenten, waarvan sommige onder de verantwoordelijkheid van de 
hv/vv vallen, en dat de coördinatie met civiele of militaire missies van het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) die al ter plaatse zijn of na een 
ramp kunnen worden uitgevoerd, moet worden verbeterd; dringt erop aan dat 
crisispreventie, respons bij rampen en wederopbouw na rampen aan elkaar worden 
gekoppeld;

3. benadrukt dat door het gebruik van militaire middelen onder civiel toezicht, als laatste 
redmiddel en in overeenstemming met de Oslo-richtsnoeren, vaak een belangrijke bijdrage 
wordt geleverd aan respons bij rampen, waarbij het met name gaat om specifieke 
middelen, strategische transporten en zware machinerie; benadrukt dat de coördinatie van 
het gebruik van alle beschikbare - civiele en militaire - capaciteit en de middelen van de 
lidstaten voor crisisbeheer moet worden verbeterd om kostbare overlapping te vermijden;

4. verzoekt de Commissie om samen met de lidstaten te bepalen waar nog capaciteitslacunes 
bestaan en een tijdschema en duidelijke doelstellingen vast te stellen voor de lidstaten 
voor een behoorlijke ontwikkeling van hun capaciteiten voor respons bij rampen, om 
ervoor te zorgen dat de lasten eerlijk tussen de lidstaten worden verdeeld, en meent dat 
uitsluitend daar waar dit kan leiden tot aanzienlijke synergieën voor de gehele EU 
bijkomende middelen op EU-niveau moeten worden overwogen;

5. dringt erop aan dat er een alomvattende communicatiestrategie wordt ontwikkeld om een 
gemeenschappelijk en samenhangend beeld van de respons van de EU bij rampen neer te 
zetten, dat consistent is met haar waarden en beleid, ten einde de zichtbaarheid van de EU 
in de ontvangende landen te vergroten, alsmede een beter begrip van het EU-optreden bij 
de Europese burgers te wekken; herhaalt in dit kader dat een civiele beschermingsmacht 
van de EU moet worden opgericht en gevolg moet worden gegeven aan de herhaalde 
verzoeken van het Europees Parlement om uitvoering van de in het verslag Barnier van 
2006 gedane voorstellen; benadrukt dat de Europese Unie met de respons bij rampen moet 
bevestigen dat solidariteit voor de Europese bevolking een leidend beginsel is;

6. benadrukt dat door het grensoverschrijdende karakter van rampen de EU haar middelen 
moet coördineren en met derde landen moet samenwerken, met name met haar buurlanden 
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van de Unie voor het Middellandse Zeegebied;

7. wijst nogmaals op de centrale rol van de Verenigde Naties bij de coördinatie van de 
inspanningen op het gebied van respons bij rampen van de internationale gemeenschap.
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