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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet bekräftar att EU bör respektera de humanitära principerna (humanitet, 
neutralitet, opartiskhet och oberoende) vid humanitära insatser utanför EU och att 
användningen av civilskyddsresurser bör utgå från behoven och fungera som ett komplement 
till och vara i linje med det humanitära biståndet, detta med tanke på efterföljande 
utvecklingsstrategier på medellång och lång sikt. Parlamentet vidhåller att dessa principer inte 
är dogmatiska utan en följd av operationella och ändamålsenliga hänsynstaganden.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja FN:s kontor för samordning av 
humanitära frågor (OCHA) i dess fortsatta arbete med att utarbeta en gemensam metod för att 
utvärdera behoven samtidigt som man strävar efter att systematiskt involvera de lokala 
aktörerna, däribland icke-statliga aktörer.

3. Europaparlamentet understryker vikten av att utveckla kapaciteten att förhandsutplacera 
nödresurser i syfte att göra de humanitära organisationernas katastrofinsatser snabbare. 
Parlamentet konstaterar att de depåer/knutpunkter som upprättats visar att strategin är snabb, 
av god kvalitet och kostnadseffektiv, och uppmanar kommissionen att fortsätta sitt finansiella 
stöd på detta område. I detta avseende stöder parlamentet rekommendationen i Michel 
Barniers rapport från 2006, enligt vilken EU:s yttersta randområden och de utomeuropeiska 
länderna och territorierna bör utnyttjas (men inte enbart dessa) som stödbaser för att 
möjliggöra en förhandsutplacering av vitala produkter och logistik och därmed göra det lättare
att sätta in europeiska mänskliga och materiella resurser i samband med humanitära insatser 
utanför EU. Parlamentet betonar vikten av flexibilitet när det gäller samordning och 
förvaltning av resurser för att garantera att det humanitära biståndet och katastrofinsatserna 
kan sättas in snabbt och på ett ändamålsenligt sätt.

4. Europaparlamentet kräver att medlen ökas och kapaciteten och resurserna förstärks, för att 
ett uteslutande civilt humanitärt bistånd och katastrofskydd ska kunna garanteras.

5. Europaparlamentet inser att användningen av militärresurser – transporter, logistik, 
säkerhet – i samband med humanitära insatser kan utgöra ett viktigt stöd, särskilt vid 
omfattande naturkatastrofer. Parlamentet påminner om att militärresurser, i enlighet med
FN:s rekommendationer, bör användas i mycket begränsad utsträckning och som en sista 
utväg.

6. Europaparlamentet ser positivt på förslaget om att inrätta ett europeiskt centrum för 
krisberedskap. Parlamentet kräver att man fastställer tydliga och transparenta regler för 
samarbete och samordning mellan EU:s utrikestjänst och kommissionen och påminner om att 
det humanitära biståndet inte är något politiskt instrument för krishantering.

7. Europaparlamentet bekräftar OCHA:s centrala roll i samordningen av internationella 
humanitära insatser.
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8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt verka för att de resurser och 
kapaciteter som tillämpas på området blir synliga, framför allt genom användning av 
EU-symboler tillsammans med de nationella emblemen.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla kommunikations- och 
informationsnätverk, genom att särskilt undersöka telekommunikationsmöjligheter via bland 
annat satellit, för att räddningspersonalen ska få snabb och exakt information som möjliggör 
en effektiv distribution av förnödenheter och utrustning, vilka är nödvändiga för 
återuppbyggnaden av samhället efter en katastrof.
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 14.6.2011
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Slutomröstning: närvarande ledamöter Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas 
Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, András Gyürk, Filip 
Kaczmarek, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay 
Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, 
Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Iva 
Zanicchi
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