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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter 
podpredsednica Komisije (visoka predstavnica/podpredsednica) z lizbonsko pogodbo 
dobila novo vlogo usklajevanja delovanja EU v tretjih državah, s čimer naj bi se 
zagotovila skladnost odzivanja EU na krizne razmere ter s tem povezanih splošnih 
političnih in varnostnih vidikov; odločno poziva k oblikovanju delovnega programa za vse 
službe Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje, tudi delegacije EU, ki so 
pristojne za odziv na krizne razmere in krizno upravljanje;

2. poudarja, da je treba bolje uskladiti uporabo posameznih instrumentov EU – nekateri med 
njimi so v pristojnosti visoke predstavnice/podpredsednice – ter izboljšati usklajevanje s 
civilnimi ali vojaškimi misijami v okviru skupne varnostne in obrambne politike, ki so že 
prisotne ali bi lahko bile napotene za odpravljanje posledic nesreče; poudarja povezanost 
preprečevanja kriznih razmer, odzivanja nanje in odpravljanja posledic nesreč;

3. poudarja, da uporaba vojaških sredstev s civilnim nadzorom kot zadnje sredstvo in v 
skladu s smernicami iz Osla pogosto pomembno prispeva k odzivanju na nesreče, zlasti z 
zagotavljanjem specializiranih sredstev, strateškega mostu in težke industrije; poudarja 
tudi, da bi bilo treba povečati usklajevanje uporabe vseh razpoložljivih zmogljivosti –
civilnih in vojaških – ter sredstev držav članic za krizno upravljanje, da bi se izognili 
dragemu podvajanju;

4. poziva Komisijo in države članice, naj opredelijo obstoječe vrzeli glede zmogljivosti in 
razviti časovno določene in jasne cilje, da bodo države članice ustrezno razvile svoje 
zmogljivosti odzivanja na nesreče, da bi zagotovile pravično delitev obremenitve med 
državami članicami , medtem ko bi bilo treba vzeti v poštev uvedbo dodatnih sredstev na 
ravni EU samo, če bi imele za posledico obsežne sinergije za EU kot celoto;

5. poudarja potrebo po celoviti strategiji obveščanja, da bi ustvarili enotno in skladno 
podobo odzivanja EU na nesreče, ki bo v skladu z njenimi vrednotami in politikami, s 
čimer bi izboljšali prepoznavnost EU v državah prejemnicah in večjo seznanjenost 
evropskih državljanov z delovanjem EU; poudarja, da je treba ustanoviti sile civilne 
zaščite EU in ukrepati v zvezi z večkratnimi pozivi Parlamenta k uresničevanju predlogov 
iz Barnierjevega poročila iz leta 2006; poudarja, da bi morala Evropska unija na podlagi 
zagotavljanja nujne pomoči ponovno potrditi zavezanost Evropejcev pomenu solidarnosti;

6. poudarja, da čezmejni vidik nesreč pomeni, da mora EU usklajevati sredstva in delo s 
tretjimi državami, nenazadnje tudi v sosedstvu, kjer to zadeva države Unije za 
Sredozemlje;

7. opozarja na osrednjo vlogo Združenih narodov pri usklajevanju prizadevanj mednarodne 
skupnosti za odzivanje na nesreče.
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