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 WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla nową rolę, jaka na mocy traktatu lizbońskiego przysługuje Wysokiemu 
Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa/Wiceprzewodniczącemu Komisji, którego zadaniem jest koordynowanie 
działań UE w krajach trzecich w celu zagwarantowania spójności między zdolnością 
reagowania UE w sytuacjach kryzysowych a związanymi z tym elementami politycznymi 
i elementami bezpieczeństwa o charakterze ogólnym; wzywa właściwe służby zajmujące 
się reagowaniem kryzysowym i zarządzaniem kryzysowym w Komisji i w Europejskiej 
Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ), w tym delegatury UE, do niezwłocznego 
opracowania roboczych uzgodnień;

2. podkreśla potrzebę zwiększenia spójności w zakresie stosowania różnych instrumentów 
UE, z których część leży w kompetencji Wysokiego 
Przedstawiciela/Wiceprzewodniczącego, jak również potrzebę poprawy koordynacji 
z cywilnymi i wojskowymi misjami działającymi w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony, które są już na miejscu lub mogą być utworzone po wystąpieniu 
katastrofy; podkreśla powiązanie między działaniami zapobiegającymi katastrofie, 
zdolnością reagowania na katastrofy oraz działaniami na rzecz odbudowy po katastrofie;

3. podkreśla, że zasoby wojskowe wykorzystywane pod kontrolą cywilną, w ostateczności 
i zgodnie z wytycznymi z Oslo, często stanowią ważny wkład w zdolność reagowania 
w przypadku klęsk i katastrof, szczególnie w zakresie środków specjalistycznych, 
transportu strategicznego czy też ciężkiego sprzętu; podkreśla, że w celu uniknięcia 
kosztownego dublowania pracy należy poprawić koordynację wszystkich dostępnych 
możliwości – cywilnych i wojskowych – i wszystkich środków zarządzania kryzysowego 
będących w posiadaniu państw członkowskich;

4. wzywa Komisję, aby wraz z państwami członkowskimi określiła istniejące braki 
w zakresie zdolności oraz ustanowiła ramy czasowe i jasno sformułowane cele dla państw 
członkowskich, tak aby mogły one odpowiednio rozwijać zdolności reagowania w 
przypadku klęsk i katastrof, w celu zapewnienia sprawiedliwego podziału obciążenia 
wśród państw członkowskich, przy czym utworzenie dodatkowych zasobów na szczeblu 
UE należy rozważyć wyłącznie wówczas, gdy doprowadziłoby to do znaczącej synergii 
w całej UE;

5. nalega na konieczność opracowania globalnej strategii komunikacyjnej w celu stworzenia 
wspólnego i spójnego obrazu zdolności UE do reagowania w przypadku klęsk i katastrof, 
który byłby zgodny z jej wartościami i strategiami politycznymi, w celu zwiększenia 
widoczności UE w krajach korzystających z pomocy, a także lepszego zrozumienia wśród 
europejskich obywateli działań podejmowanych przez UE; przypomina w związku z tym 
o konieczności utworzenia sił ochrony ludności UE i nadania biegu powtarzanym apelom 
Parlamentu Europejskiego o zrealizowanie propozycji zawartych w sprawozdaniu 
Barniera z 2006 r.; podkreśla, że przez niesienie pomocy w przypadku klęsk i katastrof 
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Unia Europejska powinna potwierdzić przywiązanie Europejczyków do wartości 
solidarności;

6. podkreśla, że transgraniczny charakter klęsk i katastrof sprawia, że UE powinna 
koordynować swoje środki i współpracować z krajami trzecimi, zwłaszcza w swoim 
sąsiedztwie z krajami należącymi do Unii dla Śródziemnomorza;

7. przypomina o głównej roli Narodów Zjednoczonych w koordynowaniu działań 
podejmowanych przez społeczność międzynarodową w reakcji na klęski i katastrofy.
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