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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-
Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Itenni li l-Unjoni Ewropea għandha tirrispetta l-prinċipji umanitarji (umanità, newtralità, 
imparzjalità u indipendenza) biex tissodisfa l-bżonnijiet umanitarji lil hinn mill-UE u li l-
użu ta' mezzi ta' protezzjoni ċivili għandu jkun ibbażat fuq il-bżonnijiet u għandu jkun 
kumplimentari u koerenti mal-għajnuna umanitarja, bil-ħsieb tal-istrateġiji ta’ żvilupp 
sussegwenti fuq perjodu ta’ żmien medju u twil; jinsisti dwar il-fatt li dawn il-prinċipji
mhumiex ta' natura dommatika iżda huma dovuti għal kunsiderazzjonijiet operattivi u ta' 
effikaċja;

2. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġa lill-Uffiċċju għall-Koordinazzjoni tal-Affarijiet 
Umanitarji tan-Nazzjonijiet Uniti (OCHA) biex ikompli bil-ħidma tiegħu sabiex jiġi definit 
qafas metodoloġiku komuni għall-evalwazzjoni tal-bżonnijiet billi jkun hemm tentattiv ta' 
inklużjoni sistematika tal-atturi lokali, inkluż dawk mhux statali;

3. Jenfasizza l-importanza li jiġu żviluppati l-kapaċitajiet tat-twaqqif bil-quddiem tal-
għajnuniet bl-għan li tiżdied il-veloċità ta' intervenzjoni tal-organizzazzjonijiet umanitarji 
f'każ ta' katastrofi; jinnota li l-iżvilupp tad-depożiti/tal-pjattaformi jirrifletti l-effikaċja ta' 
dan l-approċċ f'termini ta' veloċità, ta’ kwalità u tar-relazzjoni bejn l-ispiża u l-effikaċja, u 
jitlob lill-Kummissjoni żżomm l-appoġġ finanzjarju tagħha f'dan il-qasam; f’dan is-sens, 
jingħaqad mar-rakkomandazzjoni tar-Rapport Barnier tal-2006, li jħajjar l-użu tar-reġjuni 
l-aktar imbiegħda u l-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej, fuq bażi mhux esklussiva, bħala 
punti ta’ appoġġ biex tiġi ffaċilitata l-provvista minn qabel ta’ prodotti essenzjali u ta’ 
loġistika, bl-iskop li jkun aktar faċli li jintużaw ir-riżorsi umani u materjali Ewropej fil-każ 
ta' intervent umanitarju urġenti barra mill-Unjoni Ewropea; jenfasizza l-importanza tal-
flessibilità f’termini ta’ koordinazzjoni u ġestjoni tar-riżorsi biex jiġu ggarantiti r-rapidità u 
l-adegwatezza tal-asistenza umanitarja u r-rispons għad-distastri;

4. Jitlob li ssir żieda fil-finanzjament u jiġu żviluppati kapaċitajiet u riżorsi bil-għan li jkun 
żgurat li l-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili jibqgħu purament kompiti ċivili;

5. Jirrikonoxxi li l-użu tal-mezzi militari – trasport, loġistika, sigurtà – b'appoġġ għall-
operazzjonijiet umanitarji jista' jikkostitwixxi appoġġ essenzjali, b'mod partikolari matul 
katastrofi naturali fuq skala kbira; ifakkar li l-mezzi militari għandhom jintużaw f'każijiet 
ferm limitati u bħala l-aħħar soluzzjoni possibbli, bi qbil mar-rakkomandazzjonijiet tan-
Nazzjonijiet Uniti;

6. Jilqa' l-proposta ta' ħolqien ta' ċentru Ewropew ta' rispons għal sitwazzjonijiet ta' 
emerġenza; jitlob li jiġu stabbiliti regoli preċiżi u trasparenti għall-kooperazzjoni u l-
koordinazzjoni bejn is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-Kummissjoni, 
filwaqt li jfakkar li l-għajnuna umanitarja mhijiex strument politiku ta' ġestjoni tal-kriżi;

7. Jerġa' jafferma r-rwol ċentrali li jiżvolġi l-OCHA fil-koordinazzjoni tal-azzjoni umanitarja 
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internazzjonali;

8. Jitlob lill-Kummissjoni tieħu rwol attiv biex tiżgura l-viżibilità tar-riżorsi u tal-kapaċitajiet 
użati fil-post, partikolarment permezz tal-użu tas-simboli tal-UE b'mod parallel mas-
simboli nazzjonali;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa netwerk ta’ komunikazzjoni u informazzjoni filwaqt 
li tesplora, b’mod partikolari, ir-rikors għal kapaċitajiet ta’ telekomunikazzjoni, inklużi 
dawk satellitari, sabiex il-gruppi ta' assistenza jkollhom aċċess għal informazzjoni rapida u 
preċiża li tippermetti distribuzzjoni effikaċi ta' oġġetti ta’ ħtieġa essenzjali u ta’ tagħmir 
indispensabbli għar-riorganizzazzjoni soċjali l-għada tal-katastrofi.
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