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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. dar kartą patvirtina, kad Europos Sąjunga turi laikytis humanitarinių principų 
(humaniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo) siekdama patenkinti 
humanitarinius poreikius už ES ribų, kad taikant civilinės saugos priemones turi būti 
atsižvelgiama į esamus poreikius ir kad priemonės turi papildyti humanitarinės pagalbos 
teikimą bei su juo derėti, siekiant vėliau nustatyti vidutinio laikotarpio ir ilgalaikes vystymosi 
strategijas; primygtinai tvirtina, kad minėtieji principai nėra dogmatinio pobūdžio, tačiau 
remiasi veiklos ir veiksmingumo aspektais;

2. ragina Komisiją padėti Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biurui 
(OCHA) tęsti veiklą siekiant nustatyti bendrą metodologinį poreikių vertinimo pagrindą, kartu 
sistemingai bandant įtraukti vietos, įskaitant nevalstybinius, subjektus;

3. pabrėžia, kad svarbu plėtoti pagalbos išteklių sutelkimo galimybes, kad humanitarinės 
organizacijos greičiau reaguotų įvykus katastrofoms; pažymi, kad bazių ir (arba) centrų plėtra 
atspindi šio principo taikymo veiksmingumą skubos, kokybės ir ekonominiu efektyvumo 
požiūriu, ir ragina Komisiją toliau teikti finansinę paramą šioje srityje; todėl pritaria 
M. Barnier 2006 m. pranešime išdėstytoms rekomendacijoms, kad atokiausiais ES regionais ir 
Europos užjūrio šalimis bei teritorijomis įprastine tvarka turėtų būti naudojamasi kaip 
paramos bazėmis siekiant užtikrinti išankstinį svarbiausių produktų ir pervežimo bei tiekimo 
technikos išdėstymą ir sudaryti sąlygas tam, kad būtų galima lengviau pasinaudoti Europos 
žmogiškaisiais ištekliais ir materialiomis priemonėmis vykdant skubią humanitarinę 
intervenciją už ES ribų; pabrėžia koordinavimo ir išteklių valdymo lankstumo svarbą siekiant 
užtikrinti humanitarinės pagalbos teikimo bei reagavimo į nelaimę greitį ir tinkamumą;

4. ragina skirti daugiau lėšų ir plėtoti gebėjimus bei išteklius siekiant užtikrinti, kad 
humanitarinė pagalba ir civilinė sauga išliktų išimtinai civilinio pobūdžio užduotys;

5. pripažįsta, kad karinių išteklių (transporto, logistikos, saugumo pajėgumų) naudojimas gali 
iš esmės padėti vykdyti humanitarines operacijas, ypač įvykus didelio masto katastrofoms; 
primena, kad karinės priemonės turi būti naudojamos tik labai išskirtiniais atvejais, jei nėra 
kitos išeities, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų rekomendacijas;

6. teigiamai vertina pasiūlymą sukurti Europos reagavimo į nelaimes centrą; prašo nustatyti 
tikslias ir skaidrias Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) ir Komisijos bendradarbiavimo 
bei veiksmų koordinavimo taisykles ir primena, kad humanitarinė pagalba nėra politinė krizių 
valdymo priemonė;

7. dar kartą patvirtina, kad JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras atlieka pagrindinį 
vaidmenį koordinuojant tarptautinę humanitarinę veiklą;

8. ragina Komisiją imtis aktyvių veiksmų siekiant užtikrinti vietoje naudojamų išteklių ir 
pajėgumų matomumą, visų pirma kartu su nacionalinės simbolikos ženklais naudojant ir ES 



PE458.634v02-00 4/5 AD\870138LT.doc

LT

simbolius;

9. ragina Komisiją sukurti ryšių ir informacijos tinklą, ypač ištirti naudojimosi 
telekomunikacijų priemonėmis (įskaitant palydovines priemones) galimybes, kad gelbėjimo 
grupės galėtų greitai gauti tikslią informaciją ir veiksmingai paskirstyti būtiniausius daiktus 
bei įrangą, kurių reikia siekiant užtikrinti socialinę pertvarką po katastrofų.
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