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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. заявява отново, че Европейският съюз трябва да зачита хуманитарните принципи 
(хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост), за да отговори на 
хуманитарните нужди извън ЕС, и че прибягването до средствата на гражданската 
защита трябва да се основава на нуждите и да допълва хуманитарната помощ и се 
съгласува с нея с оглед на последващите средносрочни и дългосрочни стратегии за 
развитие; изтъква факта, че тези принципи нямат догматичен характер, но произтичат 
от съображения за оперативност и ефикасност;

2. настоява Комисията да подкрепя Службата на ООН за координация по 
хуманитарните въпроси (OCHA) в нейната дейност с оглед определяне на обща 
методологична рамка за оценка на нуждите, като се стреми да включва систематично 
местните участници, включително тези с недържавен характер;

3. подчертава значимостта на развитието на способностите за препозициониране на 
спасителните екипи, с цел повишаване на бързината на реакция на хуманитарните 
организации в случай на бедствие; констатира, че разработването на депа/платформи 
отразява ефикасността на този подход от гледна точка на бързината, качеството и 
съотношението стойност/ефективност, и отправя искане към Комисията да продължава 
да оказва финансова помощ в тази област; в този смисъл възприема препоръката от 
доклада „Barnier“ от 2006 г., с която се отправя призив за използване на най-
отдалечените европейски райони и отвъдморските европейски страни и територии, при 
неизключителни условия, като опорна точка, за да позволят препозиционирането на 
основни и логистични продукти като по този начин улеснят изпращането на човешки и 
материални европейски ресурси в случай на спешна хуманитарна интервенция извън 
Европейския съюз; подчертава значението на гъвкавостта по отношение на 
координацията и управлението на ресурсите за гарантиране на бързината и 
адекватността на хуманитарната помощ и реакцията в случай на бедствие;

4. призовава за увеличаване на финансирането и за развитие на капацитета и ресурсите, 
за да се гарантира, че хуманитарната помощ и гражданската защита си остават задачи 
само с граждански характер;

5. признава, че прибягването до военни средства – транспорт, логистика, сигурност, в 
подкрепа на хуманитарните операции, може да бъде основна подкрепа, по-специално 
при широко мащабни природни бедствия; припомня, че военните средства трябва да 
бъдат използвани в много ограничени случаи и при крайна нужда, в съответствие с 
препоръките на Обединените нации;

6. приветства предложението за създаване на европейски център за спешно реагиране; 
отправя искане за въвеждане на точни и прозрачни правила за сътрудничеството и 
координацията между Европейската служба за външно действие (ЕСВД) и Комисията, 
като припомня, че хуманитарната помощ не е политически инструмент за управление 
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на кризи;

7. припомня основната роля на Службата на ООН за координация по хуманитарните 
въпроси (OCHA) за координиране на международната хуманитарна дейност;

8. отправя искане към Комисията да работи активно, за да гарантира видимостта на 
вложените на място ресурси и капацитет, по-специално чрез използване на символите 
на ЕС, успоредно с националните идентификационни елементи;

9. приканва Комисията да разработи комуникационна и информационна мрежа, като 
проучи по-специално използването на капацитета на телекомуникациите, включително 
спътниковите, с цел да предостави на спасителните екипи достъп до бърза и точна 
информация, която позволява ефективното разпределение на вещите от първа 
необходимост и на оборудването, необходимо за социалната реорганизация при 
бедствия.
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