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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. no jauna apstiprina — lai reaģētu uz cilvēku vajadzībām valstīs aiz ES robežām, Eiropas 
Savienībai ir jāievēro humānisma principi (humānisms, neitralitāte, objektivitāte un 
neatkarība) un civilās aizsardzības līdzekļi jāizmanto, pamatojoties uz vajadzībām un 
nodrošinot, ka tie papildina humāno palīdzību un ir ar to saskaņoti, kā arī paturot prātā 
turpmākās attīstības stratēģijas vidējā un ilgākā laikposmā; uzsver, ka šie principi nav 
dogmatiski, bet izriet no darbības un efektivitātes apsvērumiem;

2. mudina Komisiju sniegt atbalstu ANO Humānās palīdzības koordinācijas birojam (OCHA), 
lai tas turpinātu darbu un izstrādātu kopēju pamatmetodiku vajadzību novērtēšanai, 
cenšoties vienmēr iesaistīt vietējos, tostarp nevalstiskos, pārstāvjus;

3. uzsver, ka ir svarīgi pilnveidot palīdzības iepriekšējas izvietošanas iespējas, lai katastrofu 
gadījumos paātrinātu humānās palīdzības organizāciju iesaistīšanos; norāda, ka noliktavu 
un/vai piekļuves punktu izveide apliecina šādas koncepcijas efektivitāti no ātruma, 
kvalitātes un izmaksu lietderības viedokļa, un prasa, lai Komisija arī turpmāk sniegtu 
finansiālu atbalstu šajā jomā; šajā sakarībā atbalsta M. Barnier 2006. gada ziņojumā pausto 
ieteikumu, proti, ka ES attālākos reģionus un aizjūras zemes un teritorijas — bet ne tikai 
tos — vajadzētu izmantot kā atbalsta punktus, lai nodrošinātu pirmās nepieciešamības 
preču un loģistikas resursu iepriekšēju izvietošanu, tādējādi atvieglojot pieejamo ES 
cilvēkresursu un materiālo resursu nosūtīšanu gadījumos, kad ir jāveic steidzama 
humanitāra intervence ārpus Eiropas Savienības teritorijas; uzsver elastīguma nozīmi 
saistībā ar koordināciju un resursu pārvaldību, nodrošinot ātru un atbilstošu humāno 
palīdzību un attiecīgi reaģējot uz katastrofām;

4. aicina palielināt finansējumu un attīstīt darbībspējas un resursus, kas nodrošinātu, ka 
humānā palīdzība un katastrofu seku novēršana ir tikai civilpersonu ziņā;

5. atzīst, ka militāro resursu — transporta, loģistikas, drošības līdzekļu — izmantošana 
humānās palīdzības pasākumos var sniegt būtisku atbalstu, it īpaši, kad notikušas liela 
mēroga dabas katastrofas; atgādina, ka saskaņā ar ANO ieteikumiem militārie līdzekļi 
jāizmanto ļoti ierobežotos gadījumos un kā pēdējā iespēja;

6. atzinīgi vērtē priekšlikumu izveidot Eiropas Ārkārtas reaģēšanas centru; prasa ieviest sīki 
izstrādātus un pārredzamus noteikumus par Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) un 
Komisijas sadarbību un savstarpēju koordināciju, vienlaikus atgādinot, ka humānā 
palīdzība nav krīžu pārvaldības politisks instruments;

7. no jauna apstiprina, ka Humānās palīdzības koordinācijas birojam ir galvenā loma 
starptautiskās humānās palīdzības koordinēšanā;

8. aicina Komisiju censties aktīvi nodrošināt katastrofu vietās izmantoto resursu un 
darbībspēju atpazīstamību, it īpaši līdz ar valstu pazīšanās zīmēm izmantojot ES simboliku;
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9. aicina Komisiju izveidot komunikācijas un informācijas tīklu, jo īpaši apsverot 
telekomunikācijas, cita starpā arī satelītsakaru, izmantošanas iespējas, lai glābējiem būtu 
pieejama ātra un precīza informācija, kas tiem ļautu jau nākamajā dienā pēc katastrofas 
lietpratīgi piegādāt pirmās nepieciešamības preces un sociālajām vajadzībām nepieciešamo 
aprīkojumu.
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