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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele a következő javaslatokat:

1. megerősíti, hogy az Európai Uniónak a területén kívüli humanitárius szükséghelyzetekben 
való fellépéskor tiszteletben kell tartania a humanitárius alapelveket (emberiesség, 
semlegesség, pártatlanság és függetlenség), megerősíti továbbá, hogy a polgári védelmi 
eszközök igénybevételének a szükségleteken kell alapulnia, valamint ki kell egészítenie a 
humanitárius segítségnyújtást és összhangban kell állnia vele, tekintettel a későbbi közép- és 
hosszú távú fejlesztési stratégiákra;

2. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy támogassa az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló 
Hivatalát (OCHA) annak a munkának a folytatásában, amelynek célja olyan közös 
módszertani keret kidolgozása, amely a szükségletek felmérésére szolgál és kísérletet tesz a 
helyi – köztük nem csupán állami – szereplők következetes bevonására;

3. hangsúlyozza, hogy fontos a segítségnyújtáshoz szükséges eszközök előzetes elhelyezési 
kapacitásának bővítése annak érdekében, hogy felgyorsítsák a humanitárius szervezetek 
beavatkozási képességét katasztrófák esetén; megállapítja, hogy a raktárak/központok 
kialakítása e megoldásnak a gyorsaság, minőség és költséghatékonyság szempontjából való 
hatékonyságát tükrözi, és kéri a Bizottságot, hogy továbbra is biztosítson pénzügyi támogatást 
e téren; e tekintetben egyetért a 2006. évi Barnier-jelentés arra vonatkozó ajánlásával, hogy 
Európa legkülső régióit és a tengerentúli európai területeket használják – nem kizárólagos 
jelleggel – támogató bázisként azzal a céllal, hogy a nélkülözhetetlen termékek és logisztika 
előzetes telepítése révén humanitárius vészhelyzet esetén meg lehessen könnyíteni az európai 
uniós emberi erőforrások és felszerelések eljuttatását az Európai Unió területén kívülre; 
hangsúlyozza a rugalmasság jelentőségét az erőforrások koordinációjának és irányításának 
területén a humanitárius segítségnyújtás és a katasztrófaelhárítás gyorsaságának és megfelelő 
voltának biztosítása érdekében;

4. kéri a finanszírozás növelését és a képességek és a források fejlesztését annak érdekében, 
hogy a humanitárius segítségnyújtás és a polgári védelem kizárólag polgári feladat maradjon;

5. elismeri, hogy a katonai eszközök – szállítás, logisztika, biztosítás – humanitárius 
műveletek támogatására való igénybevétele lényegi segítséget jelenthet, kiváltképpen súlyos 
természeti katasztrófák esetén; emlékeztet arra, hogy a katonai eszközöket – az ENSZ 
ajánlásainak megfelelően – csak a legritkább esetekben és csak végső megoldásként szabad 
alkalmazni;

6. örömmel veszi tudomásul az európai vészhelyzeti reagálási központ létrehozására irányuló 
javaslatot; kéri, hogy állapítsanak meg pontos és átlátható szabályokat az Európai Külügyi 
Szolgálat (EKSZ) és a Bizottság közötti együttműködésre és koordinációra vonatkozóan, 
emellett emlékeztet arra, hogy a humanitárius segély nem a válságkezelés politikai eszköze;

7. újból megerősíti, hogy az OCHA központi szerepet játszik a nemzetközi humanitárius 
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fellépések összehangolásában;

8. kéri a Bizottságot, hogy igyekezzen láthatóvá tenni a helyszíneken bevetett forrásokat és 
kapacitásokat, nevezetesen a nemzeti jelképek mellett az EU jelképeinek használata révén;

9. felhívja a Bizottságot kommunikációs és információs rendszer kialakítására – nevezetesen 
egyebek mellett a műholdas távközlési lehetőségek feltárása útján – annak érdekében, hogy a 
segélycsapatok számára biztosítható legyen a pontos információhoz való gyors hozzájutás, és 
ezzel a létszükségleti cikkek és a társadalom újjászervezéséhez nélkülözhetetlen felszerelések 
hatékony és késedelem nélküli elosztása a katasztrófákat követően.
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