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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst er nogmaals op dat de Europese Unie de humanitaire beginselen (menselijkheid, 
neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid) dient te eerbiedigen om aan de 
humanitaire noden buiten de EU te kunnen beantwoorden, en dat de inzet van middelen 
voor civiele bescherming, met het oog op de verdere ontwikkelingsstrategieën voor de 
middellange en lange termijn, gebaseerd moet zijn op de behoeften en een aanvulling 
moet vormen op en coherent moet zijn met de humanitaire hulp; herhaalt dat deze 
principes niet dogmatisch van aard zijn, doch voorvloeien uit operationele 
omstandigheden en doelmatigheidsoverwegingen;

2. spoort de Commissie aan het Bureau voor de coördinatie van humanitaire 
aangelegenheden van de Verenigde Naties (OCHA) bij zijn werkzaamheden te 
ondersteunen teneinde een gemeenschappelijk methodologisch kader vast te stellen voor 
de beoordeling van behoeften en hier de lokale actoren, met inbegrip van non-
gouvernementele actoren, stelselmatig bij te betrekken;

3. onderstreept dat het belangrijk is de capaciteit voor het vooraf opslaan van hulpgoederen 
verder te ontwikkelen teneinde de reactiesnelheid van humanitaire organisaties bij 
rampen te verbeteren; stelt vast dat het creëren van depots/opslagcentra de effectiviteit 
van deze benadering weerspiegelt voor wat betreft de snelheid, de kwaliteit en de 
kosteneffectiviteit, en verzoekt de Commissie op dit gebied financiële steun te blijven 
verlenen; onderschrijft in dit verband de aanbeveling in het verslag-Barnier uit 2006 om 
de Europese ultraperifere gebieden en de Europese landen en gebieden overzee op niet-
exclusieve basis te gebruiken als steunpunten om essentiële producten en logistiek vooraf 
in stelling te brengen zodat Europese personele en materiële middelen gemakkelijker 
kunnen worden ingezet bij een dringende humanitaire interventie buiten de Europese 
Unie; onderstreept het belang van flexibiliteit met betrekking tot de coördinatie en het 
beheer van middelen teneinde bij rampen snelle en adequate humanitaire bijstand en een 
snelle en adequate respons te waarborgen;

4. dringt aan op een verhoging van de financiering en een uitbreiding van de capaciteit en 
hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat humanitaire hulp en civiele bescherming zuiver 
civiele taken blijven;

5. erkent dat de inzet van militaire middelen - transport, logistiek, veiligheid - ter 
ondersteuning van humanitaire operaties van essentieel belang kan zijn, met name na 
grootschalige natuurrampen; herinnert eraan dat militaire middelen slechts in een zeer 
beperkt aantal gevallen en als laatste redmiddel mogen worden ingezet, overeenkomstig 
de aanbevelingen van de Verenigde Naties;

6. verwelkomt het voorstel om een Europees centrum voor respons in noodsituaties op te 
zetten; dringt erop aan strikte en transparante regels op te stellen met betrekking tot de 



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

NL

samenwerking en de coördinatie tussen de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) 
en de Commissie en wijst er nogmaals op dat humanitaire hulp geen beleidsinstrument 
voor crisisbeheersing is;

7. onderschrijft de centrale rol die het OCHA vervult bij de coördinatie van internationale 
humanitaire activiteiten;

8. verzoekt de Commissie er actief naar te streven de zichtbaarheid van de in het veld 
ingezette middelen en capaciteiten te waarborgen, onder meer door naast de nationale 
emblemen tevens de EU-symbolen te gebruiken; 

9. dringt er bij de Commissie op aan een communicatie- en informatienetwerk te 
ontwikkelen en daarbij met name het gebruik van de telecommunicatiecapaciteit, met 
inbegrip van de satellietcapaciteit, te onderzoeken, zodat reddingsploegen toegang krijgen 
tot snelle en nauwkeurige informatie hetgeen een efficiënte distributie mogelijk maakt 
van essentiële hulpgoederen en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de 
maatschappelijke reorganisatie na rampen.
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