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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kinnitab taas, et Euroopa Liit peab austama humanitaarabi põhimõtteid (humaansus, 
neutraalsus, erapooletus ja sõltumatus), et tegeleda humanitaarabi vajadustega väljaspool ELi, 
ja et kodanikukaitse vahendite kasutamine peab põhinema vajadustel ning täiendama 
humanitaarabi ja olema sellega kooskõlas, võttes arvesse edasisi keskmise ja pikema 
ajavahemiku arengustrateegiaid; rõhutab asjaolu, et need põhimõtted ei ole dogmad, vaid 
tulenevad operatiivkaalutlustest ja vajadusest tagada tõhusus;

2. innustab komisjoni toetama ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibürood (OCHA), et see 
jätkaks tööd vajaduste hindamist võimaldava ühise metoodikaraamistiku väljatöötamiseks, 
püüdes kaasata süstemaatiliselt kohaliku tasandi, sealhulgas ka valitsusväliseid osalejaid;

3. rõhutab, kui oluline on abiressursside eelnev varumine, et suurendada 
humanitaarabiorganisatsioonide reageerimiskiirust katastroofide korral; märgib, et 
ladude/keskuste loomine näitab niisuguse lähenemisviisi tõhusust kiiruse, kvaliteedi ja 
kulutasuvuse aspektist, ning nõuab, et komisjon jätkaks selle valdkonna rahalist toetamist; 
selles suhtes toetab Barnier’ 2006. aasta aruande soovitusi, et ELi äärepoolseimaid piirkondi 
ja ülemeremaid ja -territooriume kasutataks mitteainuõiguslikel alustel tugibaasidena, et 
võimaldada elutähtsate toodete eelnevat varumist ja logistikat, lihtsustades sel moel Euroopa 
olemasolevate inim- ja materiaalsete ressursside kasutuselevõttu kiireloomulise 
humanitaarsekkumise korral väljaspool Euroopa Liitu; juhib tähelepanu sellele, kui oluline on 
koordineerimise ja ressursside haldamise paindlikkus humanitaarabi ning katastroofidele 
reageerimise kiiruse ja piisavuse kindlustamisel;

4. nõuab rahastamise, suutlikkuse ja ressursside suurendamist, et tagada see, et humanitaarabi 
ja kodanikukaitse teenivad eranditult mittesõjalisi eesmärke;

5. tunnistab, et sõjaliste vahendite kasutamine (transport, logistika, turvalisus) 
humanitaarabioperatsioonis võib olla oluliseks abiks, eeskätt ulatuslike looduskatastroofide 
korral; tuletab meelde, et sõjalisi vahendeid võib kasutada üksnes väga piiratud juhtudel ja 
viimase abinõuna, vastavalt ÜRO soovitustele;

6. toetab ettepanekut luua Euroopa hädaolukordadele reageerimise keskus; nõuab, et 
kehtestataks üksikasjalikud ja läbipaistvad eeskirjad Euroopa välisteenistuse ja komisjoni 
vaheliseks koostööks ja koordineerimiseks, tuletades meelde, et humanitaarabi ei ole 
kriisiohjamise poliitiline vahend;

7. kinnitab veel kord, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibürool (OCHA) on keskne 
roll rahvusvaheliste humanitaarmeetmete koordineerimisel;

8. nõuab, et komisjon tegeleks aktiivselt kohapeal kasutavate vahendite ja suutlikkuse 
nähtavuse tagamisega, eeskätt kasutades kõrvuti riikliku sümboolikaga ka ELi sümboleid;
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9. palub komisjonil arendada välja side- ja infovõrk, uurides eelkõige telekommunikatsiooni 
kasutusvõimalusi, sealhulgas satelliitsidet, et päästemeeskonnad saaksid kiiresti täpset teavet, 
mis võimaldaks neil tõhusalt jaotada esmavajalikke tarbeid ja varustust, mida on tarvis 
ühiskonna katastroofijärgseks ülesehitamiseks.
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