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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât crizele umanitare, aproape fără nicio excepție, provoacă o suferință imensă 
populației civile afectate, inclusiv amenințări și încălcări ale drepturilor omului și ale 
dreptului umanitar internațional;

B. întrucât protecția drepturilor persoanelor aflate în crize umanitare este garantată prin 
drepturile omului și dreptul umanitar internațional ca făcând parte integrantă din răspunsul 
umanitar și este considerată una dintre problemele principale care trebuie abordate în 
cadrul reuniunii la nivel înalt privind ajutorul umanitar, care va avea loc în mai 2016;

1. încurajează comunitatea globală convocată la Summitul pentru ajutorul umanitar să 
adopte o abordare bazată pe drepturi în ceea ce privește acțiunea umanitară, cu obiectivul 
de a găsi metode mai bune pentru a proteja populația civilă, de a identifica amenințările și 
de a monitoriza încălcările drepturilor omului și ale dreptului umanitar internațional, 
contribuind astfel, la combaterea impunității; își exprimă convingerea că, susținerea 
universalității drepturilor omului și consolidarea unei viziuni comune de către părțile 
implicate în acțiunea umanitară vor conduce, de asemenea, la consolidarea principiilor 
umanitare de bază ale neutralității și incluziunii;

2. subliniază că, mai ales în conflictele prelungite și în crizele în care populația civilă este 
strămutată pentru perioade lungi de timp, acțiunea umanitară poate juca un rol crucial în 
procesul de capacitare a populației afectate, oferindu-le ocazia de a deveni o voce mai 
puternică și recunoscându-le drepturile și capacitățile lor, inclusiv prin atribuirea unui rol 
mai activ actorilor locali în acțiunile umanitare;

3. subliniază rolul central jucat de femei în supraviețuirea și reziliența comunităților în 
crizele umanitare, inclusiv în situațiile de conflict și post-conflict; accentuează necesitatea 
de a aborda nevoile specifice și de a garanta drepturile femeilor și copiilor, care constituie 
majoritatea persoanelor afectate și care sunt afectate mai grav de crizele umanitare;
solicită Summitului pentru ajutorul umanitar să transforme perspectiva de gen într-un 
element central al structurii viitoare a sistemului umanitar, care va rezulta în urma acestui 
proces de consultare;

4. solicită să se acorde mare atenție garantării eficiente a dreptului la educație în crizele 
umanitare îndelungate, în lipsa lui, fiind amenințat viitorul copiilor; 

5. atrage atenția asupra faptului că strămutarea cauzată de conflicte, dezastre naturale sau 
degradarea mediului vulnerabilizează anumite populații; subliniază că refugiații, 
persoanele strămutate intern, victimele traficului de persoane sau alți imigranți afectați de 
criză trebuie să se bucure de aceeași protecție a drepturilor lor precum celelalte grupuri 
afectate; își exprimă profunda îngrijorare privind numărul mare, fără precedent, de 
refugiați pe plan mondial din prezent și solicită comunității mondiale să profite de 
Summitul pentru ajutorul umanitar pentru a mobiliza resursele financiare și operaționale 
necesare pentru a face față acestei provocări; solicită UE și statelor sale membre să acorde 
prioritate crizei globale a refugiaților în politicile și pozițiile lor din cadrul summitului;
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6. îndeamnă UE să preia rolul de lider în cadrul reuniunii la nivel înalt privind ajutorul 
umanitar solicitând metode mai flexibile de a oferi ajutorul umanitar, precum și 
instrumente proactive pentru a evita crizele; îndeamnă UE și alți donatori să rămână fideli 
angajamentelor lor financiare și să creeze modalități prin care să se reducă timpul necesar 
pentru a transforma angajamentele financiare în acțiuni la fața locului; subliniază, de 
asemenea, importanța raportării privind drepturile omului ca mecanism de alertă timpurie 
pentru crize și încurajează Summitul pentru ajutorul umanitar să aibă acest aspect în 
vedere atunci când face tranziția de la o cultură a reacției la o cultură a prevenției;

7. încurajează toate instituțiile UE, în special DG ECHO din cadrul Comisiei, precum și 
statele membre să analizeze experiența acumulată în ceea ce privește integrarea aspectelor 
legate de drepturile omului în centrul eforturilor vizând ajutorul umanitar din cadrul 
sistemului ONU și solicită UE să joace un rol mai puternic în evoluția și ameliorarea 
acestui proces; subliniază că trebuie garantată coerența politică și coordonarea între 
ajutorul umanitar și cel pentru dezvoltare al UE, în noua situație, în care UE a adoptat o 
abordare bazată pe drepturi a cooperării pentru dezvoltare; regretă profund, în acest sens, 
faptul că setul de instrumente al Comisiei pentru o abordare bazată pe drepturi a 
cooperării pentru dezvoltare exclude explicit acțiunea umanitară a UE; invită, prin urmare, 
Comisia să se angajeze să elaboreze și să adopte o abordare bazată pe drepturi a acțiunii 
umanitare a UE, ca parte a implicării sale în Summitul pentru ajutorul umanitar. 


