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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. potwierdza, że Unia Europejska musi przestrzegać zasad humanitarnych (humanitaryzm, 
obiektywizm, bezstronność i niezależność), aby sprostać potrzebom humanitarnym poza UE 
oraz że wykorzystanie środków ochrony ludności musi być oparte na potrzebach, mieć 
charakter uzupełniający w stosunku do pomocy humanitarnej oraz być z nią spójne, z myślą o 
przyszłych średnio- i długoterminowych strategiach rozwoju; podkreśla, że zasady te nie mają 
charakteru dogmatycznego, lecz wynikają ze względów operacyjnych i związanych z 
wydajnością;

2. zachęca Komisję do wsparcia Biura ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), aby 
kontynuowało prace w celu określenia wspólnych ram metodologicznych służących ocenie 
potrzeb i systematycznie zachęcało do współpracy w tym zakresie podmioty lokalne, również 
niepaństwowe;

3. podkreśla znaczenie rozwijania zdolności wcześniejszego rozmieszczania pomocy w celu 
poprawy szybkości reagowania organizacji humanitarnych w przypadku katastrof; zauważa, 
że rozwój magazynów/platform odzwierciedla skuteczność tego podejścia pod względem 
szybkości, jakości i opłacalności, oraz wzywa Komisję do utrzymania wsparcia finansowego 
w tej dziedzinie; w związku z tym popiera zalecenie zawarte w sprawozdaniu Barniera z 2006 
r., zachęcające do wykorzystania, na zasadzie niewyłączności, najbardziej oddalonych 
europejskich regionów oraz europejskich regionów zamorskich jako punktów wsparcia, aby 
pozwolić na uprzednie rozlokowanie podstawowych produktów oraz produktów 
logistycznych i w ten sposób ułatwić rozmieszczenie europejskich środków ludzkich i 
materialnych na wypadek pilnej interwencji humanitarnej poza granicami Unii Europejskiej; 
podkreśla znaczenie elastyczności jeżeli chodzi o koordynację i zarządzanie zasobami przy 
zapewnianiu szybkości i odpowiedniości pomocy humanitarnej i reagowania w przypadku 
klęsk i katastrof;

4. domaga się zwiększenia środków finansowych oraz rozbudowy potencjału i zasobów, aby 
zagwarantować, że pomoc humanitarna i ochrona ludności zachowają swój wyłącznie 
cywilny charakter;

5. uznaje, że wykorzystanie środków wojskowych, takich jak transport, logistyka i 
bezpieczeństwo, w celu wsparcia działań humanitarnych może stanowić istotną pomoc, 
zwłaszcza w obliczu dużych klęsk żywiołowych; przypomina, że środki wojskowe mogą być 
stosowane w bardzo ograniczonych przypadkach i tylko w ostateczności, zgodnie z 
zaleceniami ONZ;

6. z zadowoleniem przyjmuje propozycję utworzenia europejskiego centrum reagowania 
kryzysowego; wzywa do wprowadzenia jasnych i przejrzystych zasad współpracy i 
koordynacji między Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Komisją, 
przypominając, że pomoc humanitarna nie jest politycznym instrumentem zarządzania 
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kryzysowego;

7. uznaje centralną rolę OCHA w koordynowaniu międzynarodowej pomocy humanitarnej;

8. wzywa Komisję do podjęcia działań mających na celu zapewnienie widoczności środków i 
zdolności stosowanych na miejscu, m.in. poprzez wykorzystanie symboli UE równolegle z 
symbolami krajowymi;

9. zwraca się do Komisji o rozwijanie sieci komunikacyjnej i informacyjnej, z 
wykorzystaniem m.in. możliwości telekomunikacyjnych, w tym satelitarnych, tak by ekipy 
ratunkowe miały dostęp do szybkich i precyzyjnych informacji umożliwiających skuteczne 
rozprowadzanie produktów pierwszej potrzeby i sprzętu niezbędnego do reorganizacji 
społecznej bezpośrednio po katastrofach.
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