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POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ponovno poudarja, da mora Evropska unija pri odzivanju na humanitarne potrebe zunaj 
svojega ozemlja spoštovati humanitarna načela (človečnost, nevtralnost, nepristranskost in 
neodvisnost), uporaba sredstev civilne zaščite pa mora temeljiti na potrebah ter dopolnjevati 
humanitarno pomoč in biti skladna z njo, da bi upoštevali možnost sprejetja poznejših 
srednje- in dolgoročnih razvojnih strategij; vztraja, da ta načela niso dogmatična, temveč 
operativna in praktična;

2. spodbuja Komisijo, naj podpira Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih 
zadev pri njegovem prizadevanju za opredelitev skupnega metodološkega okvira za oceno 
potreb, pri čemer naj poskusi avtomatsko vključiti lokalne akterje, tudi nevladne;

3. poudarja, da je treba razviti zmogljivosti za predhodno postavitev sredstev pomoči, da bi 
izboljšali hitrost posredovanja humanitarnih organizacij v primeru nesreč; ugotavlja, da razvoj 
skladišč/vozlišč odraža učinkovitost tega pristopa z vidika hitrosti, kakovosti in stroškovne 
učinkovitosti, ter poziva Komisijo, naj še naprej zagotavlja finančno podporo na tem 
področju; zato se strinja s priporočilom iz Barnierjevega poročila iz leta 2006, ki poziva k 
uporabi najbolj oddaljenih evropskih regij ter čezmorskih držav in ozemelj, vendar ne 
izključno teh, kot opornih točk za predhodno pripravo bistvenih proizvodov in logistike, kar 
bi olajšalo uporabo evropskih človeških in materialnih virov v primeru nujne humanitarne 
pomoči zunaj Evropske unije; poudarja, da je pri usklajevanju in upravljanju virov pomembna 
prilagodljivost v smislu zagotavljanja hitrosti ter ustreznosti humanitarne pomoči in odzivanja 
na nesreče;

4. poziva k povečanju sredstev ter razvoju zmogljivosti in virov, da bi zagotovili, da 
humanitarna pomoč in civilna zaščita ostaneta izključno v civilni domeni;

5. priznava, da je lahko uporaba vojaških sredstev (transport, logistika, varnost) v podporo 
humanitarnih akcij bistvena, zlasti v primeru naravnih nesreč velikega obsega; poudarja, da 
mora biti uporaba vojaških sredstev v skladu s priporočili Združenih narodov omejena na zelo 
redke primere in le kot zadnje sredstvo;

6. pozdravlja predlog o ustanovitvi evropskega središča za odzivanje na izredne razmere; 
zahteva uvedbo natančnih in preglednih pravil o sodelovanju in usklajevanju med evropsko 
službo za zunanje delovanje in Komisijo ter opozarja, da humanitarna pomoč ni politični 
instrument za krizno upravljanje;

7. ponovno potrjuje osrednjo vlogo Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih 
zadev pri koordinaciji mednarodne humanitarne pomoči;

8. poziva Komisijo, naj si aktivno prizadeva za zagotovitev prepoznavnosti sredstev in 
zmogljivosti, uporabljenih na terenu, zlasti z uporabo simbolov EU poleg nacionalnih oznak;
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9. poziva Komisijo, naj razvije komunikacijsko in obveščevalno mrežo, zlasti s preučitvijo 
možnosti uporabe telekomunikacijskih zmogljivosti, tudi satelitskih, da bi ekipam 
humanitarne pomoči omogočili dostop do hitrih in natančnih informacij ter učinkovito 
razdelitev osnovnih življenjskih potrebščin in nujne opreme za obnovo družbe po nesrečah.
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