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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σέβεται τις ανθρωπιστικές αρχές 
(ανθρωπισμός, ουδετερότητα, αμεροληψία και ανεξαρτησία), ώστε να ανταποκρίνεται 
στις ανθρωπιστικές ανάγκες εκτός της ΕΕ, και ότι η προσφυγή σε μέσα πολιτικής 
προστασίας πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες και να είναι συμπληρωματική και 
συνεκτική με την ανθρωπιστική βοήθεια, λαμβάνοντας υπόψη τις επόμενες 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές στρατηγικές· τονίζει το γεγονός ότι 
οι αρχές αυτές δεν έχουν δογματικό χαρακτήρα αλλά απορρέουν από απαιτήσεις 
λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας·

2. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει το Γραφείο Συντονισμού των Ανθρωπιστικών 
Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (BCAH) ώστε να συνεχίσει το έργο του για τον
καθορισμό ενός κοινού μεθοδολογικού πλαισίου για την αξιολόγηση των αναγκών, σε 
μια προσπάθεια συστηματικής συμμετοχής των τοπικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων 
των μη κρατικών φορέων·

3. υπογραμμίζει τη σημασία ανάπτυξης της ικανότητας πρόβλεψης και διαθεσιμότητας της 
βοήθειας με στόχο τη βελτίωση της ταχύτητας παρέμβασης των ανθρωπιστικών 
οργανώσεων σε περίπτωση καταστροφών· διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη 
αποθηκών/κέντρων καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης όσον 
αφορά την ταχύτητα, την ποιότητα και τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας, και 
ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει την οικονομική της ενίσχυση σε αυτόν τον τομέα· 
υπό το πρίσμα αυτό, επιδοκιμάζει τις συστάσεις της έκθεσης Barnier για το 2006 να 
χρησιμοποιηθούν οι άκρως απομακρυσμένες ευρωπαϊκές περιοχές καθώς και οι 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη της ΕΕ, σε μη αποκλειστική βάση, ως σημεία στήριξης για 
να καθίσταται δυνατή η εκ των προτέρων παροχή βασικών προϊόντων και υλικοτεχνικής 
μέριμνας, με σκοπό την προώθηση ευρωπαϊκού έμψυχου δυναμικού και υλικών πόρων 
σε περίπτωση επείγουσας ανθρωπιστικής παρέμβασης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
αναδεικνύει τη σημασία που έχει η ευελιξία στο συντονισμό και στη διαχείριση πόρων 
για τη διασφάλιση γρήγορης και επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπισης 
των καταστροφών·

4. ζητεί την αύξηση των πιστώσεων και την επέκταση του δυναμικού και των πόρων, ώστε 
να υπάρξει εγγύηση, αποκλειστικά για τη μη στρατιωτική ανθρωπιστική βοήθεια και την 
προστασία από τις καταστροφές·

5. αναγνωρίζει ότι η προσφυγή σε στρατιωτικά μέσα – μεταφορές, υλικοτεχνική στήριξη, 
ασφάλεια – για την παροχή βοήθειας στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις μπορεί να 
αποτελέσει ουσιαστική στήριξη, ιδιαίτερα στην περίπτωση μεγάλων φυσικών
καταστροφών· υπενθυμίζει ότι τα στρατιωτικά μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται πολύ
περιορισμένα και ως τελευταία λύση, σύμφωνα με τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών·
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6. συμφωνεί με την πρόταση δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού κέντρου αντίδρασης σε 
έκτακτες καταστάσεις· ζητεί να εφαρμοστούν συγκεκριμένοι διαφανείς κανόνες όσον 
αφορά τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ της ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής
δράσης και της Επιτροπής, υπενθυμίζοντας ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν αποτελεί 
πολιτικό μέσο διαχείρισης των κρίσεων·

7. επαναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει το Γραφείο συντονισμού των 
ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών στο συντονισμό της διεθνούς 
ανθρωπιστικής βοήθειας·

8. ζητεί από την Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί δυναμικά στην εξασφάλιση της προβολής 
των πόρων και των δυνατοτήτων που εφαρμόζονται επί του θέματος, κυρίως με τη χρήση 
των συμβόλων της ΕΕ παράλληλα με τις εθνικές σημάνσεις·

9. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει δίκτυο επικοινωνιών και πληροφόρησης διερευνώντας 
ιδίως την προσφυγή στις δυνατότητες της τηλεπικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της 
δορυφορικής, προκειμένου να έχουν τα συνεργεία διάσωσης πρόσβαση σε γρήγορη και 
ακριβή πληροφόρηση, που θα τους επιτρέπει να κάνουν αποτελεσματική διανομή ειδών 
πρώτης ανάγκης και αναγκαίου εξοπλισμού για την κοινωνική αναδιοργάνωση την 
επομένη των καταστροφών.
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