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SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. reafirmă faptul că Uniunea Europeană trebuie să respecte principiile umanitare (umanitate, 
neutralitate, imparțialitate și independență) pentru a răspunde nevoilor umanitare în afara UE, 
precum și faptul că utilizarea mijloacelor de protecție civilă trebuie să fie bazată pe nevoi și să 
fie complementară și coerentă cu ajutorul umanitar, în perspectiva strategiilor ulterioare de 
dezvoltare pe termen mediu și lung; insistă asupra faptului că aceste principii nu au un 
caracter dogmatic, ci rezultă din considerații operaționale și de eficacitate;

2. încurajează Comisia să sprijine Oficiul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare 
(BCAH) să își continue activitatea în vederea definirii unui cadru metodologic comun de 
evaluare a nevoilor, încercând să includă în mod sistematic actorii locali, inclusiv nestatali;

3. subliniază importanța dezvoltării capacităților de prepoziționare a ajutoarelor în vederea 
îmbunătățirii rapidității de intervenție a organizațiilor umanitare în caz de dezastre; constată 
că dezvoltarea de depozite/platforme reflectă eficacitatea acestei abordări în ceea ce privește 
rapiditatea, calitatea și raportul cost/eficacitate și solicită Comisiei să își mențină sprijinul 
financiar în acest domeniu; în acest sens, susține recomandarea raportului Barnier din 2006, 
care recomandă utilizarea regiunilor ultraperiferice și a țărilor și teritoriilor europene de peste 
mări, fără exclusivitate, ca puncte de sprijin care să permită preproziționarea produselor 
esențiale și de logistică și să faciliteze, astfel, mobilizarea mijloacelor umane și materiale 
europene în caz de intervenție umanitară de urgență în afara Uniunii Europene; subliniază 
importanța flexibilității în coordonarea și gestionarea resurselor pentru asigurarea caracterului 
rapid și adecvat al asistenței umanitare și al răspunsului la dezastre;

4. solicită mărirea finanțării și dezvoltarea capacităților și a resurselor pentru a asigura faptul 
că ajutorul umanitar și protecția civilă rămân în mod exclusiv activități civile;

5. recunoaște că utilizarea mijloacelor militare - transport, logistică, securitate - în sprijinul 
operațiunilor umanitare poate constitui un sprijin esențial, în special în cazul dezastrelor 
naturale de mare amploare; reamintește că mijloacele militare trebuie utilizate în cazuri foarte 
limitate și în ultimă instanță, în conformitate cu recomandările ONU;

6. sprijină propunerea de creare a unui centru european de răspuns la situațiile de urgență; 
solicită stabilirea unor reguli precise și transparente pentru cooperarea și coordonarea la între 
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisie, reamintind faptul că ajutorul 
umanitar nu este un instrument politic de gestiune a crizelor;

7. reafirmă rolul central jucat de BCAH în procesul de coordonare a acțiunilor umanitare 
internaționale;

8. solicită Comisiei să depună eforturi pentru a asigura vizibilitatea resurselor și a 
capacităților puse la dispoziție pe teren, în special prin utilizarea simbolurilor UE în paralel cu 
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legitimațiile naționale;

9. invită Comisia să dezvolte o rețea de comunicare și informare explorând, în special, 
utilizarea capacităților de telecomunicații, inclusiv prin satelit, astfel încât echipele de salvare 
să aibă acces la informații rapide și precise, care să permită distribuția eficientă a bunurilor de 
primă necesitate și a echipamentelor  indispensabile reorganizării sociale în urma unor 
dezastre.
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