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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Reitera que a União Europeia deve respeitar os princípios humanitários (humanidade, 
neutralidade, imparcialidade e independência) aquando da resposta a necessidades 
humanitária fora da UE e que o recurso aos meios de protecção civil deve basear-se nas 
necessidades e deve ser complementar e coerente com a ajuda humanitária, tendo em 
vista as ulteriores estratégias de desenvolvimento a médio e a longo prazo; insiste no 
facto de estes princípios não terem um carácter dogmático, mas decorrerem de 
considerações operacionais e de eficácia;

2. Incentiva a Comissão a apoiar o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários 
(OCHA) das Nações Unidas a prosseguir o seu trabalho com vista a definir um quadro 
metodológico comum para a avaliação das necessidades, procurando associar 
sistematicamente os actores locais, nomeadamente não estatais;

3. Salienta a importância do desenvolvimento das capacidades de pré-posicionamento dos 
meios de assistência a fim de melhorar a rapidez da intervenção das organizações 
humanitárias em caso de catástrofe; constata que o desenvolvimento de 
entrepostos/plataformas traduz a eficácia desta abordagem em termos de rapidez, de 
qualidade e de relação custo/eficácia, e solicita à Comissão que mantenha o seu apoio 
financeiro neste domínio; neste contexto, faz sua a recomendação do relatório Barnier de 
2006, que solicita a utilização das regiões ultraperiféricas europeias e dos países e 
territórios ultramarinos europeus, sem carácter de exclusividade, como pontos de apoio 
para permitir o pré-posicionamento de produtos essenciais e de logística, facilitando 
assim o envio de meios humanos e materiais europeus em caso de intervenção 
humanitária de urgência no exterior da União Europeia; destaca a importância da 
flexibilidade em termos de coordenação e de gestão dos recursos, para garantir a 
celeridade e a adequação da assistência humanitária e da resposta às situações de 
catástrofe;

4. Solicita o aumento dos montantes e o reforço das capacidades e dos recursos com vista a 
garantir que a ajuda humanitária e a protecção civil continuem a ser tarefas 
exclusivamente civis;

5. Reconhece que o recurso aos meios militares – transporte, logística, segurança – para 
apoiar operações humanitárias pode constituir um auxílio essencial, sobretudo em caso de 
catástrofes naturais de grande envergadura; recorda que os meios militares devem ser 
utilizados em casos muito limitados e como último recurso, em conformidade com as 
recomendações das Nações Unidas;

6. Congratula-se com a proposta de criação de um centro europeu de resposta a situações de 
emergência; solicita a definição de regras precisas e transparentes para a cooperação e a 
coordenação entre o Serviço Europeu para a Acção Externa (SEAE) e a Comissão, 
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recordando que a ajuda humanitária não é um instrumento político de gestão de crises;

7. Reitera o papel central que o OCHA desempenha na coordenação da acção humanitária 
internacional;

8. Solicita à Comissão que tome medidas para assegurar a visibilidade dos recursos e 
capacidades mobilizados no terreno, nomeadamente através da utilização dos símbolos da 
UE conjuntamente com os distintivos nacionais;

9. Solicita à Comissão que desenvolva uma rede de comunicação e de informação, 
nomeadamente explorando o recurso às capacidades de telecomunicações, incluindo por 
satélite, para que as equipas de assistência tenham acesso a uma informação rápida e 
precisa que permita uma distribuição eficaz de bens de primeira necessidade e do 
equipamento indispensável à reorganização social após as catástrofes.
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