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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. vahvistaa, että Euroopan unionin on kunnioitettava humanitaarisia periaatteita 
(humaanisuus, neutraalisuus, puolueettomuus ja riippumattomuus) humanitaarisiin 
tarpeisiin vastaamiseksi EU:n ulkopuolella ja että pelastuspalvelun voimavarojen 
käytön täytyy perustua tarpeisiin, täydentää humanitaarista apua ja olla 
johdonmukaista humanitaarisen avun kanssa ja siinä on otettava huomioon 
myöhemmät keskipitkän ja pitkän aikavälin kehitystavoitteet; painottaa, että nämä 
periaatteet eivät ole luonteeltaan ehdottomia, vaan ne juontuvat toiminnallisista ja 
tehokkuutta koskevista näkökohdista;

2. kannustaa komissiota tukemaan Yhdistyneiden kansakuntien humanitaarisen avun 
koordinointiyksikköä sen pyrkiessä määrittelemään yhteiset menetelmät tarpeiden 
arviointia varten ja ottamaan järjestelmällisesti mukaan paikalliset toimijat ja valtiosta 
riippumattomat tahot;

3. korostaa, kuinka tärkeää on kehittää valmiuksia hätäapuresurssien ennakoivaan 
sijoittamiseen, jotta parannetaan humanitaaristen järjestöjen toimien nopeutta 
katastrofitilanteissa; toteaa, että varastojen/keskusten perustaminen kuvastaa tämän 
toiminnan tehokkuutta nopeuden, laadun ja kustannustehokkuuden suhteen, ja pyytää 
komissiota säilyttämään taloudellisen tukensa alalla; tässä yhteydessä parlamentti 
kannattaa vuonna 2006 annetun Barnier'n selonteon suosituksia siitä, että syrjäisimpiä 
alueita ja EU:n merentakaisia maita ja alueita olisi käytettävä (ei kuitenkaan 
pelkästään) tukikohtina, jotka mahdollistavat elintärkeiden tuotteiden ja logistiikan 
ennakoivan sijoittamisen ja jotka helpottavat siten käytettävissä olevien EU:n 
henkilöstön ja aineellisten voimavarojen käyttöönottoa, kun tulee tarvetta kiireelliselle 
humanitaariselle toiminnalle EU:n ulkopuolella; pitää tärkeänä koordinoinnin ja 
voimavarojen hallinnan joustavuutta humanitaarisen avun ja katastrofeihin 
vastaamisen nopeuden ja asianmukaisuuden takaamiseksi;

4. kehottaa lisäämään rahoitusta ja valmiuksien ja resurssien kehittämistä, jotta 
varmistetaan, että humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu säilyvät täysin 
siviilitehtävinä;

5. myöntää, että sotilaallisten resurssien (kuljetukset, logistiikka, turvallisuus) käyttö 
humanitaaristen operaatioiden tukena voi olla tärkeää etenkin laajojen 
luonnonkatastrofien yhteydessä; muistuttaa, että sotilaallisia resursseja on käytettävä 
vain hyvin rajallisissa tapauksissa ja viimeisenä keinona Yhdistyneiden kansakuntien 
suositusten mukaisesti;

6. pitää myönteisenä ehdotusta Euroopan hätäapukeskuksen perustamisesta; pyytää 
ottamaan käyttöön täsmälliset ja läpinäkyvät säännöt yhteistyöstä ja koordinoinnista 
Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission välillä ja muistuttaa, että humanitaarinen 
apu ei ole kriisinhallinnassa käytettävä poliittinen väline;
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7. vahvistaa, että YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksiköllä on keskeinen tehtävä 
kansainvälisten humanitaaristen toimien koordinoinnissa;

8. kehottaa komissiota toimimaan aktiivisesti paikan päällä käyttöön otettavien 
voimavarojen ja valmiuksien näkyvyyden varmistamiseksi, esimerkiksi käyttämällä 
EU:n symboleja kansallisten merkkien lisäksi;

9. kehottaa komissiota kehittämään viestintä- ja tiedotusverkon hyödyntämällä erityisesti 
televiestintäkapasiteettia ja satelliitteja, jotta pelastusryhmät saisivat nopeita ja 
tarkkoja tietoja, jotka mahdollistavat tärkeimpien tarvikkeiden ja sellaisten 
välttämättömien välineiden nopean jakamisen, joita katastrofien jälkeinen sosiaalinen 
uudelleenorganisointi edellyttää.
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