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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. znovu potvrzuje, že Evropská unie musí dodržovat humanitární zásady (lidskost, neutralitu, 
nestrannost a nezávislost) s cílem reagovat na humanitární potřeby mimo EU a že využívání 
prostředků civilní ochrany musí odpovídat potřebám a doplňovat humanitární pomoc a být 
s ní v souladu za účelem následných střednědobých a dlouhodobých strategií rozvoje; trvá na 
tom, že tyto zásady nemají dogmatickou povahu, ale vyplývají ze snahy o operativnost 
a účinnost;

2. vybízí Komisi, aby podpořila Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) 
v jeho úsilí o definování společného metodického rámce pro hodnocení potřeb a současné 
systematické začlenění místních činitelů, včetně činitelů nestátních;

3. zdůrazňuje, že je důležité rozvíjet možnosti předzásobit se prostředky pomoci s cílem 
urychlit zásahy humanitárních organizací v případě katastrof; konstatuje, že budování 
skladů/platforem ukazuje, že tento přístup je účinný z hlediska rychlosti, kvality a efektivnosti 
nákladů, a žádá Komisi, aby pokračovala ve finanční podpoře této oblasti; v tomto smyslu se 
ztotožňuje s doporučením Barnierovy zprávy z roku 2006, která vyzývá k využití 
nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí a území, avšak nikoli výlučně, jako opěrných 
bodů, které umožní předzásobit se hlavními produkty a logistikou a tak usnadní poskytnutí 
lidských a materiálních prostředků z Evropy v případě naléhavého humanitárního zásahu 
mimo Evropskou unii; poukazuje na význam flexibility při koordinaci a řízení zdrojů, má-li 
být zaručena rychlá a adekvátní humanitární pomoc a reakce na katastrofy;

4. požaduje, aby byly navýšeny prostředky a posíleny kapacity a zdroje s cílem zajistit, aby 
humanitární pomoc a civilní ochrana zůstaly výhradně civilními úkoly;

5. uznává, že využití vojenských prostředků – dopravních, logistických i bezpečnostních –
v rámci humanitárních operací může být významnou podporou, především v případě velmi 
rozsáhlých přírodních katastrof; připomíná, že v souladu s doporučeními OSN musí být 
vojenské prostředky používány ve velmi omezeném počtu případů a jako poslední možnost;

6. vítá návrh na vytvoření evropského střediska reakce na mimořádné situace; žádá, aby byla 
stanovena přesná a transparentní pravidla spolupráce a koordinace mezi Evropskou službou 
pro vnější činnost (ESVČ) a Komisí, a připomíná, že humanitární pomoc není politickým 
nástrojem pro řešení krizových situací;

7. opětovně potvrzuje hlavní úlohu úřadu OCHA při koordinaci mezinárodní humanitární 
činnosti;

8. žádá Komisi, aby se aktivně zasadila o zviditelnění zdrojů a kapacit využívaných v terénu, 
zejména tím, že spolu se symboly jednotlivých států budou zároveň používány i symboly EU;

9. vyzývá Komisi, aby rozvinula komunikační a informační síť a při tom 
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využila zejména telekomunikačních kapacit včetně 
družic, aby záchranné týmy měly přístup k rychlým a přesným informacím, 
které umožní účinnou distribuci základních životních potřeb a vybavení, 
jež jsou nezbytné pro reorganizaci společnosti po katastrofách.
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