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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază noul rol acordat de către Tratatul de la Lisabona Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei 
(ÎR/VP) în ceea ce privește coordonarea operațiunilor UE în țările terțe pentru garantarea 
unei coerențe între răspunsul UE în cazul crizelor și elementele politice și de securitate 
generale implicate; solicită stabilirea unor convenții de lucru între toate serviciile 
relevante din cadrul Comisiei și al SEAE, inclusiv din cadrul delegațiilor UE, care se 
ocupă de reacția urgentă la situațiile de criză și de gestionarea crizelor;

2. subliniază necesitatea consolidării coerenței în ceea ce privește utilizarea diferitelor 
instrumente ale UE, o parte dintre acestea aflându-se în responsabilitatea ÎR/VP, precum 
și necesitatea îmbunătățirii coordonării cu misiunile civile sau militare ale politicii de 
securitate și apărare comună (PSAC) care se află deja pe teren sau care ar putea fi 
constituite imediat după producerea unor dezastre; subliniază relația dintre prevenirea 
crizelor, răspunsul în caz de dezastre și reconstrucția după dezastre;

3. subliniază faptul că, în ultimă instanță și în conformitate cu orientările de la Oslo, 
utilizarea de mijloace militare sub control civil contribuie adesea în mod semnificativ la 
răspunsul în caz de dezastre, în special în ceea ce privește resursele specializate, 
transportul strategic sau lucrări complexe de inginerie; subliniază că ar trebui consolidată 
coordonarea utilizării tuturor capacităților - civile și militare - disponibile, precum și a 
resurselor statelor membre în ceea ce privește gestionarea situațiilor de criză în vederea 
evitării unei dublări costisitoare a acțiunilor;

4. solicită Comisiei, alături de statele membre, să identifice deficiențele de capacitate 
existente și să conceapă un calendar și obiective clare pentru ca statele membre să își 
dezvolte în mod corespunzător capacitățile de răspuns în caz de dezastre, pentru a asigura 
o repartizare echitabilă a obligațiilor între statele membre, în timp ce crearea de resurse 
suplimentare la nivelul UE ar trebui luată în considerare numai dacă acestea ar determina 
sinergii considerabile pentru UE în ansamblul său;

5. subliniază necesitatea dezvoltării unei strategii globale de comunicare pentru a promova o 
imagine comună și coerentă a răspunsului UE în caz de dezastre, care să reflecte valorile 
și principiile acestuia, în vederea sporirii vizibilității UE în țările beneficiare și a 
promovării unei mai bune înțelegeri a acțiunilor UE de către cetățenii europeni; 
subliniază, în acest sens, necesitatea de a crea o forță de protecție civilă a UE și de a da 
curs solicitărilor repetate ale Parlamentului de a pune în aplicare a propunerilor făcute în 
raportul Barnier din 2006; subliniază că, prin acțiunile sale de ajutor în caz de dezastre, 
Uniunea Europeană ar trebui să reafirme angajamentul popoarelor europene față de 
valoarea solidarității;

6. subliniază că acest caracter transfrontalier al dezastrelor implică o coordonare a resurselor 
UE și o cooperare a acesteia cu țările terțe, îndeosebi cu țările vecine din cadrul Uniunii 
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pentru Mediterana;

7. reamintește rolul fundamental al ONU în ceea ce privește coordonarea eforturilor 
comunității internaționale de răspuns în caz de dezastre.
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