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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. bekræfter, at EU skal respektere de humanitære principper (humanitet, neutralitet, 
upartiskhed og uafhængighed) for at opfylde de humanitære behov uden for EU, og at 
brugen af civilbeskyttelsesressourcer bør være baseret på behov og være et supplement til 
og i overensstemmelse med den humanitære bistand, for så vidt angår de efterfølgende 
mellemlang- og langsigtede udviklingsstrategier; fastholder, at disse principper ikke er 
dogmatiske, men udspringer af operationelle betragtninger og effektivitetshensyn;

2. opfordrer Kommissionen til at støtte Kontoret for Koordinering af Humanitære 
Anliggender (OCHA) i fortsættelsen af bestræbelserne på at udarbejde en fælles 
metodologisk ramme til evaluering af behov ved at søge systematisk inddragelse af lokale 
interessenter, herunder ikke-statslige aktører;

3. understreger vigtigheden af at udvikle den forudgående placering af nødhjælpslagre med 
henblik på at forbedre de humanitære organisationers reaktionsevne i forbindelse med 
katastrofer; bemærker, at udviklingen af depoter/platforme afspejler effektiviteten af 
denne fremgangsmåde, hvad angår hastighed, kvalitet og omkostningseffektivitet, og 
anmoder Kommissionen om at opretholde sin økonomiske støtte på dette område; tilslutter 
sig i denne forbindelse henstillingerne i Barnier-rapporten om, at EU’s regioner i den 
yderste periferi og EU’s oversøiske lande og territorier uden undtagelse bør anvendes som 
støttepunkter for at muliggøre en forudgående placering af vigtige varer og logistik og 
dermed gøre det lettere at indsætte europæiske menneskelige og materielle ressourcer i 
tilfælde af en humanitær nødhjælpsaktion uden for EU; understreger, at det er vigtigt med 
fleksibilitet i koordination og ressourceforvaltning for at sikre en hurtig og 
hensigtsmæssig indsats af den humanitære bistand og katastrofeberedskabet;

4. opfordrer til en forøgelse af midlerne og en styrkelse af kapacitet og ressourcer for at 
sikre, at humanitær bistand og civilbeskyttelse forbliver rent civile opgaver;

5. erkender, at brug af militære midler - transport, logistik, sikkerhed - til støtte for 
humanitære aktiviteter kan udgøre en afgørende støtte, især under store naturkatastrofer; 
minder om, at militære midler i overensstemmelse med FN's henstillinger skal bruges i 
meget begrænset udstrækning og som en sidste udvej;

6. bifalder forslaget om at oprette et EU-katastrofeberedskabscenter; anmoder om indførelse 
af særlige og gennemsigtige regler for samarbejde og koordinering mellem Tjenesten for 
EU's Optræden Udadtil (EU-udenrigstjenesten) og Kommissionen, og påpeger, at den 
humanitære bistand ikke er et politisk instrument til krisestyring;

7. bekræfter på ny den centrale rolle, som OCHA spiller i koordineringen af den 
internationale humanitære indsats;
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8. opfordrer Kommissionen til at gøre en aktiv indsats for at sikre synligheden af de midler 
og kapaciteter, der iværksættes i området, navnlig gennem anvendelse af EU-symboler 
sammen med nationale badges;

9. opfordrer Kommissionen til at udvikle et kommunikations- og informationsnetværk, idet 
den navnlig udnytter telekommunikationsmulighederne, herunder satellitter, for således at 
sikre redningsholdene adgang til hurtig og præcis information, der muliggør effektiv 
distribution af nødhjælp og udstyr, som er nødvendigt for den samfundsmæssige 
genetablering umiddelbart efter en katastrofe.



AD\870138DA.doc 5/5 PE458.634v02-00

DA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 14.6.2011

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

22
0
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas 
Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, András Gyürk, Filip 
Kaczmarek, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay 
Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, 
Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Iva 
Zanicchi

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Kriton Arsenis, Isabella Lövin, Csaba Őry


