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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπιστικές κρίσεις σχεδόν πάντα έχουν σαν αποτέλεσμα 
τρομερή ταλαιπωρία και δυστυχία για τους πληγέντες πολίτες, καθώς και απειλές και 
παραβιάσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων του ανθρώπου και του 
ανθρωπιστικού δικαίου·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων σε περιπτώσεις 
ανθρωπιστικών κρίσεων είναι αναγνωρισμένη σύμφωνα με τα διεθνή ανθρώπινα 
δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο, ως αναπόσπαστο μέρος της ανθρωπιστικής 
βοήθειας, και θεωρείται ως ένα από τα βασικά ζητήματα προς συζήτηση κατά την 
Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2016· 

1. ενθαρρύνει την παγκόσμια κοινότητα που συγκαλείται στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική 
Σύνοδο Κορυφής να υιοθετήσει μια ανθρωπιστική προσέγγιση με γνώμονα τα 
δικαιώματα, με στόχο την εξεύρεση καλύτερων τρόπων για την προστασία των αμάχων, 
τον εντοπισμό των απειλών και των τρωτών σημείων, και την παρακολούθηση των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, 
βοηθώντας έτσι στην ενίσχυση του αγώνα κατά της ατιμωρησίας· εκφράζει την 
πεποίθησή ότι η προάσπιση της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η 
ενίσχυση της κοινής κατανόησης από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην 
ανθρωπιστική δράση, ενισχύει επίσης τις βασικές ανθρωπιστικές αρχές της 
ουδετερότητας και της δυνατότητας ένταξης·

2. τονίζει ότι, ειδικά σε παρατεταμένες συγκρούσεις και κρίσεις, όπου οι άμαχοι 
εκτοπίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ανθρωπιστική δράση μπορεί να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ενδυνάμωση των πληγέντων πληθυσμών, παρέχοντάς 
τους μια ισχυρότερη φωνή και αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα και τις δυνατότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης ενός πιο ενεργού ρόλου εκ μέρους των τοπικών 
φορέων στην ανθρωπιστική δράση·

3. υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην επιβίωση και την 
ανθεκτικότητα των κοινοτήτων σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων, ιδίως σε 
καταστάσεις συγκρούσεων και μεταπολεμικές περιόδους· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 
γυναικών και των παιδιών, οι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία των πληγέντων, και 
επηρεάζονται σοβαρότερα από τις ανθρωπιστικές κρίσεις· καλεί την Παγκόσμια 
Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφής να καταστήσει τη διάσταση του φύλου κεντρική 
συνιστώσα στον μελλοντικό σχεδιασμό του ανθρωπιστικού συστήματος που θα προκύψει 
από αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης·

4. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα, όταν υπάρχουν παρατεταμένες ανθρωπιστικές κρίσεις,
στην αποτελεσματική εξασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, η έλλειψη του 
οποίου απειλεί να θέσει σε κίνδυνο το μέλλον των παιδιών·

5. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η μετακίνησή εξαιτίας συγκρούσεων, φυσικών 
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καταστροφών ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος, καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους 
ορισμένους πληθυσμούς· τονίζει ότι οι πρόσφυγες, οι εσωτερικά εκτοπισμένοι, τα θύματα 
της εμπορίας ανθρώπων και άλλοι μετακινούμενοι που είναι εγκλωβισμένοι σε 
καταστάσεις κρίσεων, πρέπει να δικαιούνται της ίδιας προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους, όπως όλες οι άλλες πληγείσες ομάδες· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία 
του για τον άνευ προηγουμένου μεγάλο αριθμό προσφύγων στον κόσμο σήμερα, και 
καλεί την παγκόσμια κοινότητα να χρησιμοποιήσει την Παγκόσμια Ανθρωπιστική 
Σύνοδο Κορυφής για να κινητοποιήσει τους απαραίτητους οικονομικούς και 
επιχειρησιακούς πόρους για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της να δώσουν προτεραιότητα στην παγκόσμια κρίση προσφύγων στις θέσεις 
που θα υιοθετήσουν και στις πολιτικές που θα συζητηθούν στο πλαίσιο της Συνόδου 
Κορυφής·

6. προτρέπει την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη 
Κορυφής, ζητώντας πιο ευέλικτες μεθόδους για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, 
καθώς και την εξεύρεση μέτρων πρόληψης των κρίσεων· καλεί την ΕΕ και άλλους 
δωρητές να παραμείνουν πιστοί στις οικονομικές δεσμεύσεις τους και να αναπτύξουν 
τρόπους για να μειωθεί ο χρόνος που χρειάζεται για να μετατραπούν οι χρηματοδοτικές 
δεσμεύσεις σε επιτόπιες ενέργειες · επισημαίνει, παράλληλα, τη σημασία της υποβολής 
εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για την 
αντιμετώπιση κρίσεων, και ενθαρρύνει την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφής 
να λάβει το θέμα αυτό υπόψη για τη μετάβαση από έναν πολιτισμό αντίδρασης σε έναν 
πολιτισμό πρόληψης·

7. ενθαρρύνει όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ιδίως την ΓΔ ECHO της Επιτροπής, 
καθώς και τα κράτη μέλη, να μελετήσουν την εμπειρία που αποκτήθηκε, ώστε να τεθεί η 
μέριμνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον πυρήνα των προσπαθειών παροχής 
ανθρωπιστικής βοήθειας εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, και καλεί την ΕΕ 
να αναλάβει πιο ενισχυμένο ρόλο στην προώθηση και τη βελτίωση της διαδικασίας 
αυτής· τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της συνοχής και του συντονισμού των 
πολιτικών μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ και της αναπτυξιακής βοήθειας, 
στη νέα κατάσταση για μια προσέγγιση της ΕΕ με γνώμονα τα δικαιώματα για την 
αναπτυξιακή συνεργασία· εκφράζει, ως προς το θέμα αυτό, τη βαθιά του λύπη, για το 
γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται στα μέσα που προτείνει η Επιτροπή για την προσέγγιση
της αναπτυξιακής συνεργασίας με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια ανθρωπιστική 
δράση της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, να δεσμευτεί για την ανάπτυξη και την 
υιοθέτηση, στο πλαίσιο της εμπλοκής της στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο 
Κορυφής, μιας προσέγγισης με γνώμονα τα δικαιώματα , για την ανθρωπιστική δράση της 
ΕΕ.


