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Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas konsensu par humāno palīdzību, ko 2007. gada 18. decembrī parakstīja 

Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētājs, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un Eiropas 

Komisijas priekšsēdētājs, 

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2008. gada 29. maija darba dokumentu, ar ko izveido rīcības 

plānu, ietverot konkrētus pasākumus konsensa īstenošanai (SEC(2008)1991), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 214. pantu, kas veltīts humānajai 

palīdzībai, 

– ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 1257/96 par humāno 

palīdzību1, 

– ņemot vērā 2005. gada 23. decembrī pieņemtās Eiropas Savienības pamatnostādnes 

starptautisko humanitāro tiesību ievērošanas veicināšanai, kas atjauninātas 2009. gada 

decembrī, kā arī Padomes 2009. gada 8. decembra secinājumus, 

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 5. marta Lēmumu 2007/162/EK, ar ko izveido civilās 

aizsardzības finanšu instrumentu2, 

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 8. novembra Lēmumu 2007/779/EK, ar ko izveido 

Kopienas Civilās aizsardzības mehānismu3, 

– ņemot vērā Padomes 2007. gada decembra secinājumus, kuros Komisijai tika izteikts 

aicinājums iespējami efektīvāk izmantot Kopienas civilās aizsardzības mehānismu un 

uzlabot dalībvalstu sadarbību, 

– ņemot vērā Eiropas Komisijas Augstās pārstāves/priekšsēdētāja vietnieces Catherine Ashton 

un Eiropas Komisijas locekles Kristalina Georgieva kopīgo dokumentu par pieredzi, kas 

gūta no ES reaģēšanas uz Haiti katastrofu, 

– ņemot vērā Komisijas 2003. gada 10. septembra paziņojumu Padomei un Eiropas 

Parlamentam „Eiropas Savienība un ANO — daudzpusības izvēle” (COM(2003)0526), kurā 

aicināts vispusīgi stiprināt un integrēt ES un ANO attiecības, izmantojot regulāru politisku 

dialogu, plašāku sadarbību šajā jomā, krīžu labāku pārvarēšanu un novēršanu, kā arī 

stratēģiskas partnerattiecības starp Komisiju un attiecīgajām ANO organizācijām, 
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– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 5. marta paziņojumu Parlamentam un Padomei „par 

Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu gadījumos” (COM(2008)0130) 

un Eiropas Parlamenta 2008. gada 19. jūnija rezolūciju par „Eiropas Savienības reaģēšanas 

spēju stiprināšanu katastrofu gadījumos”1, 

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 23. februāra paziņojumu Padomei un Eiropas 

Parlamentam „ES stratēģija katastrofu draudu samazināšanas atbalstam jaunattīstības 

valstīs” (COM(2009)0084), 

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 31. marta paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam 

„Humānā palīdzība pārtikas jomā” (COM(2010)0126), 

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu par Humānās palīdzības un civilās 

aizsardzības ģenerāldirektorāta darbības stratēģiju 2010. gadam, 

– ņemot vērā 2006. gada maijā publicēto Michel Barnier ziņojumu „Par Eiropas civilās 

aizsardzības spēkiem: Eiropas palīdzība”, 

– ņemot vērā ANO Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembrī pieņemto Vispārējo 

cilvēktiesību deklarāciju, 

– ņemot vērā 1949. gada Ženēvas konvencijas un to 1977. gada papildprotokolus, 

– ņemot vērā 1951. gada jūlijā pieņemto Konvenciju par bēgļu statusu, 

– ņemot vērā ANO Konvenciju par bērna tiesībām un šīs konvencijas fakultatīvo protokolu 

par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos, ko ANO Ģenerālā asambleja pieņēma 

1989. gada 20. novembrī, 

– ņemot vērā Londonā 1999. gada 13. aprīlī parakstīto Pārtikas atbalsta konvenciju, kurā 

noteiktas Eiropas Kopienas saistības reaģēt uz ārkārtas pārtikas trūkuma situācijām 

jaunattīstības valstīs un atsaukties uz citām vajadzībām pēc pārtikas2, 

– ņemot vērā 1994. gadā pieņemto Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness 

kustības un NVO Rīcības kodeksu par katastrofu palīdzības programmām, 

– ņemot vērā Stokholmā atbalstīto 2003. gada 17. jūnija iniciatīvu par humānās palīdzības 

sniegšanas principiem un labāko praksi (GHD), 

– ņemot vērā 2007. gadā pieņemtos Globālās humānās palīdzības programmas partnerības 

principus, 

– ņemot vērā ANO Pamatnostādnes attiecībā uz militāro un civilās aizsardzības līdzekļu 

izmantošanu saistībā ar glābšanas operācijām katastrofu gadījumos (Oslo pamatnostādnes), 

kas pārskatītas 2006. gada 27. novembrī, 

– ņemot vērā 2003. gada marta Pamatnostādnes attiecībā uz militāro un civilās aizsardzības 

līdzekļu izmantošanu Apvienoto Nāciju Organizācijas humānās palīdzības pasākumu 

atbalstam sarežģītās ārkārtas situācijās (pamatnostādnes par militārajiem un civilās 
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aizsardzības līdzekļiem), 

– ņemot vērā Hjogo Rīcības pamatplānu, kas pieņemts 2005. gada 18.–22. janvārī Japānā 

Hjogo prefektūras galvaspilsētā Kobē notikušajā Pasaules konferencē par katastrofu 

novēršanu, 

– ņemot vērā ANO ārkārtas palīdzības koordinatora un humāno jautājumu sekretāra vietnieka 

uzdevumā 2005. gada augustā veikto pārskatu par humanitārajām intervencēm, 

– ņemot vērā 2010. gadā Attīstības palīdzības pētniecības apvienības (DARA) pieņemto 

humānās palīdzības skalu, kurā analizēts un klasificēts veids, kādā galvenās donorvalstis 

palīdz personām, ko skārušas katastrofas, konflikti un ārkārtas situācijas, 

– ņemot vērā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness 2007. gada 30. starptautiskajā 

konferencē Ženēvā pieņemto starptautisko katastrofu palīdzības noteikumu, likumu un 

principu starptautisko programmu (IDRL pamatnostādnes) un Eiropas Savienības 

dalībvalstu kopējo apņemšanos tās atbalstīt, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra rezolūciju par Eiropas konsensu 

par humāno palīdzību1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2010. gada 10. februāra rezolūciju par neseno zemestrīci 

Haiti2, 

– ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 14. decembra ieteikumu Padomei „Par ES ātrās 

reaģēšanas iespēju izveidošanu”3, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2010. gada 17. jūnija rezolūciju par Izraēlas militāro 

operāciju pret humānās palīdzības flotili un par Gazas blokādi4, 

– ņemot vērā rezolūcijas priekšlikumu par humanitāro krīzi Somālijā, ko saskaņā ar 

Reglamenta 120. pantu iesniedzis Oreste Rossi (B7-0489/2010), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par humānās palīdzības sniegšanu 

trešām valstīm, 

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu, 

– ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu (A7-0375/2010), 

A. tā kā kopējā redzējumā par humāno palīdzību, kas nostiprināts ar Eiropas konsensu par 

humāno palīdzību, ir uzsvērta Eiropas Savienības vēlme cieši sadarboties šajā jomā, lai 

optimizētu tās efektivitāti, aizsargātu un sekmētu humānās darbības pamatprincipus, kas ir 

cilvēcība, neitralitāte, objektivitāte un neatkarība, un enerģiski aizstāvētu starptautisko 

humanitāro tiesību ievērošanu; 

B. tā kā saistības, kuras izriet no konsensa, ir piemērojamas gan dalībvalstīm, gan Eiropas 
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Komisijai un rīcības plānā uzskaitītās darbības vairumā gadījumu ir jāīsteno Komisijai un 

dalībvalstīm kopīgiem spēkiem; 

C. tā kā ir ievērojami pieaudzis dabas katastrofu skaits un intensitāte, ko galvenokārt 

izraisījušas cilvēka darbības radītās klimata pārmaiņas, un tā kā šajā jomā vēsturiski 

atbildīgas ir industrializētās valstis; tā kā ir vairākkārt palielinājies sarežģītu krīžu skaits, 

pamatojoties uz vairākiem faktoriem, tostarp konfliktu tendenci saasināties, vājo 

pārvaldību un nestabilām situācijām, starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu 

palielināšanos un humānās telpas samazināšanos; 

D. tā kā atbalsta sniegšana kļūst aizvien sarežģītāka un bīstamāka, aizvien pieaug humānās 

palīdzības personāla nedrošība un 2008. gadā tika nogalināti 122 humānās palīdzības 

darbinieki; 

E. tā kā īpaša uzmanība vispirms jāvelta visneaizsargātākajām grupām, piemēram, sievietēm, 

bērniem un ar varu pārvietotām personām un tā kā ar dzimumu saistītas vardarbības 

saasināšanās, kā arī seksuālā vardarbība ir būtiska problēma humāno problēmu risināšanas 

jomā, kur sistemātiska izvarošana bieži tiek izmantota kā kara ierocis; 

F. tā kā aizvien lielākā dalībnieku, kas nav saistīti ar humāno palīdzību, iesaistīšanās 

reaģēšanā uz humānajām krīzēm rada ievērojamu militāro spēku un humānās palīdzības 

sniedzēju lomu sajaukšanas risku un padara neskaidras neitrālas, objektīvas un neatkarīgas 

humānās palīdzības robežas; 

G. tā kā nesenās Haiti un Pakistānas traģēdijas no jauna apstiprināja nepieciešamību pēc 

Eiropas Savienības rīcībā esošo instrumentu pastiprināšanas, lai stātos pretim katastrofām 

(humānā palīdzība un Kopienas civilās aizsardzības mehānisms) efektivitātes, ātruma, 

koordinēšanas un atpazīstamības ziņā, un šīs katastrofas ir no jauna parādījušas, ka ir ļoti 

svarīgi attīstīt Eiropas ātrās reaģēšanas spējas; 

H. tā kā globālais humānās palīdzības konteksts ir pasliktinājies, humānās palīdzības 

izaicinājumi un vajadzības ir milzīgi un obligāti ir jāstrādā pie konsensa un tā rīcības plāna 

īstenošanas veicināšanas, kā arī pasaules līmeņa saskaņošanas un izmaksu sadalīšanas, 

ievērojot to valstu reģionālo atbildību, kas spēj sniegt ievērojamu ieguldījumu humānajā 

palīdzībā; 

I. tā kā Komisijas budžets, kas paredzēts humānajām katastrofām, un konkrēti — ĢD ECHO 

budžets, ir ne vien iesaldēts, bet arī pēdējos 5 gados reālā izteiksmē nedaudz samazināts, 

Eiropas konsenss par humāno palīdzību un tā rīcības plāns 

1. pauž nožēlu, ka konsenss par humāno palīdzību joprojām ir par maz novērtēts ārpus 

humānās palīdzības partneru loka, un prasa, lai par to tiktu veikta īpaša apmācība, jo īpaši 

Eiropas Ārējās darbības dienestā (EĀDD), dalībvalstu diplomātu vidū un militārajos 

spēkos; 

2.  pauž nožēlu par dalībvalstu neiesaistīšanos konsensa īstenošanā un uzskata, ka Padomes 

Humānās palīdzības un pārtikas palīdzības jautājumu darba grupas (Cohafa) loma ir 

jānostiprina, lai nodrošinātu labāku konsensa īstenošanas uzraudzību, piemēram, 

organizējot īpašas sesijas par konsensa integrēšanu valstu humānās palīdzības stratēģijās 

vai izstrādājot gada pārskatu, un lai aktīvāk piemērotu tā humānās palīdzības aizstāvja 



pilnvaras attiecībā uz citām Padomes darba grupām un Politikas un drošības komiteju 

(PDK); 

3.  mudina Savienības delegācijas aktīvi veicināt konsensa popularizēšanu un īstenošanu trešās 

valstīs un veicināt tā rīcības plāna popularizēšanu un īstenošanu dalībvalstu pārstāvju vidū; 

4.  aicina Komisiju izpētīt iespēju par labākās prakses ikgada apmaiņu ar ES valstu 

parlamentiem saistībā ar konsensa saistību izpildi tajos; 

5.  mudina palielināt finansējumu humānajai palīdzībai, jo ir palielinājies intervences vietu 

skaits, un prasa budžeta iestādei, lai tā tieši pārvieto visu vai daļu no ārkārtas palīdzības 

rezerves summas uz Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāta 

sākotnējo budžetu; kā arī uzsver, cik svarīgi ir konkrēti noteikt ESAO un Attīstības 

palīdzības komitejas (DAC) mērķi, proti, ka līdz 2015. gadam palīdzības summai 

jāsasniedz 0,7 % no IKP; 

6.  pieprasa arī, lai tiktu sagatavoti reāli budžeti, piešķirot dabas katastrofām vai humānajai 

palīdzībai paredzētās summas, pamatojoties uz iepriekšējo gadu vairākkārtēju pieredzi 

izdevumu jomā; 

7.  aicina pielikt papildu pūliņus, lai paātrinātu pēckatastrofu vai dabas katastrofu operāciju 

finansēšanu, lēmumu pieņemšanas procesu vienkāršošanu un budžeta izpildes atļauju 

izsniegšanu; uzsver, ka Komisijas dienestiem jāstrādā ciešā sadarbībā ar EĀDD, lai ātri 

nodrošinātu operāciju sākotnējo finansēšanu; 

8.  atgādina, ka ir svarīgi nodrošināt līdzsvarotu visas pasaules reakciju, īpašu uzmanību 

pievēršot „aizmirstajām krīzēm”; 

9.  aicina palielināt līdzekļus un attīstīt spējas un resursus, lai nodrošinātu tikai civilu humāno 

palīdzību un katastrofu novēršanu; 

10.  atbalsta NOHA (pirmais universitāšu tīkls, kas piedāvā izglītību humānās palīdzības jomā 

Eiropas līmenī) būtisko lomu attiecībā uz to, lai veicinātu pasaules humānā konteksta 

izteiktāku ievērošanu, un jo īpaši Eiropas politikā, lai apmierinātu visneaizsargātāko grupu 

vajadzības, izglītojot un apmācot Eiropas jauniešus; 

Humānās darbības principi, starptautiskās humanitārās tiesības un humānās telpas 

aizsardzība 

11. vēlreiz apliecina konsensa humānās palīdzības principus un mērķus; atgādina, ka Eiropas 

Savienības humānā palīdzība nav krīzes pārvarēšanas instruments, un pauž nožēlu, ka 

humānā palīdzība tiek aizvien vairāk politizēta un ka tam ir ietekme uz humānās telpas 

ievērošanu; 

12.  apstiprina, ka Lisabonas līgumā paredzētajā Eiropas Savienības ārējā rīcībā ir jāievēro 

principi un saistības, kuru uzņemšanās notikusi Eiropas konsensa par humāno palīdzību 

ietvaros, un uzskata, ka Savienībai ar tās politisko un galvenās starptautiskās līdzekļu 

devējas ietekmi vajadzētu nemitīgi sekmēt humānās darbības pamatprincipu ieviešanu; 

13.  pieprasa arī, lai militārais un civilais personāls, kā arī humānās palīdzības sniedzēji, kuri 

iesaistās katastrofās vai humānās palīdzības operācijās, darbotos saskaņā ar neitralitātes, 



neatkarības un objektivitātes principiem; 

14.  atzinīgi vērtē, ka 2009. gada decembrī tika pārskatītas Eiropas Savienības Pamatnostādnes 

starptautisko humanitāro tiesību (SHT) ievērošanas veicināšanai, un uzskata, ka Komisijai 

un dalībvalstīm jābūt būtiskai lomai to īstenošanā; turklāt pauž vēlmi iekļaut starptautiskās 

humanitārās tiesības īpašās EĀDD apmācību programmās; 

15. prasa Komisijai nodrošināt, ka tiek piešķirts papildu finansējums SHT veicināšanas 

pasākumiem un izplatīšanai uz vietas ieroču turētāju, jauniešu, politiķu un pilsoniskās 

sabiedrības pārstāvju starpā; 

16.  atgādina, ka 2003. gada jūnijā pieņemtajos humānās palīdzības principos un labajā praksē 

ir uzsvērta nepieciešamība veicināt pārskatu iesniegšanu un iedrošināt regulāri novērtēt 

starptautiskās reakcijas uz humānajām krīzēm, tostarp līdzekļu devēju efektivitāti, un 

uzstāj, ka, izstrādājot minētos novērtējumus, ir aktīvāk jākonsultējas ar humānās palīdzības 

partneriem; 

Kopēja palīdzības sniegšanas sistēma 

Palīdzības kvalitāte 

17. atgādina, ka palīdzības sniegšanas pamatā jābūt tikai konstatētajām vajadzībām un 

neaizsargātības pakāpei un ka palīdzības kvalitāti un kvantitāti vispirms nosaka sākotnējā 

novērtēšana, kas vēl jāuzlabo, jo īpaši neaizsargātības kritēriju piemērošanas ziņā, sevišķi 

attiecībā uz sieviešu, bērnu un invalīdu grupām; 

18.  atgādina, ka palīdzības saņēmēju efektīva un pastāvīga iesaistīšana un, ja iespējams, 

līdzdalība palīdzības pārvaldībā ir viens no būtiskiem humānās palīdzības kvalitātes 

nosacījumiem, īpaši ilgstošu krīžu gadījumā; 

19.  uzstāj uz to, ka dabas vai cilvēka izraisītas katastrofas gadījumā ES palīdzība jāorientē uz 

palīdzību vietējai ekonomikai, piemēram, cik iespējams, uz vietējo vai reģionā ražoto 

pārtikas produktu pirkšanu un lauksaimniekiem vajadzīgo materiālu nodrošināšanu; 

20.  aicina saskaņot dažādu dalībnieku izmantotās metodes un mudina ANO Humānās 

palīdzības koordinācijas biroju (OCHA) turpināt darbu pie kopējas metodoloģiskās 

struktūras definēšanas, par tās prioritāti izvirzot pasākumu efektivitāti un tempu un 

pastāvīgi pēc iespējas vairāk iesaistot vietējos dalībniekus, arī nevalstiskos; 

21.  aktīvi mudina Komisiju turpināt darbu tādās jomās kā ēdināšana, aizsardzība, dzimumu 

vienlīdzība un seksuālā vardarbība, bēgļi, repatrianti un iekšzemē pārvietotas personas un 

aicina dzimuma un reproduktīvās veselības jautājumus sistemātiski iekļaut humānajā 

palīdzībā pirmās palīdzības veselības aprūpes pakalpojumu jomā; 

22.  pieprasa Padomei precizēt Michel Barnier ziņojuma ieteikumu, saskaņā ar kuru Eiropas 

attālākos reģionus — un ne tikai tos — aicināts izmantot kā atbalsta punktus, lai veicinātu 

iepriekšēju pamatproduktu un loģistikas sagatavošanu un izvietošanu, lai atvieglotu Eiropas 

cilvēkresursu un materiālo līdzekļu prognozēšanu steidzamas humānās palīdzības 

sniegšanas gadījumā ārpus Eiropas Savienības; 

23.  iedrošina Komisiju turpināt pētījumu par humānās palīdzības iespējamo negatīvo ietekmi 



uz zonām, kurās tiek sniegta šī palīdzība, īpaši attiecībā uz iespējamo ekonomisko un 

sociālo struktūru destabilizāciju un ietekmi uz dabisko vidi, un aicina izstrādāt atbilstošas 

stratēģijas, kurās būtu paredzēta iespēja ņemt vērā šo ietekmi projektu izstrādes posmā; 

Partnerattiecību daudzveidība un kvalitāte 

24.  aicina respektēt starptautisko humānās palīdzības programmu finansēšanas un īstenošanas 

dalībnieku daudzveidību — ANO, Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness 

kustība, NVO — un mudina strādāt pie vietējo dalībnieku spēju nostiprināšanas; aicina 

īstenot pareizu koordinēšanu un informācijas apmaiņu starp visiem iesaistītajiem 

dalībniekiem; 

25.  prasa visām valsts iestādēm ņemt vērā NVO svarīgo lomu līdzekļu piesaistē ar privātiem 

ziedojumiem; 

26. atbalsta ANO humānās palīdzības reformu turpināšanu un aicina nostiprināt humānās 

palīdzības koordinatoru sistēmu, palielināt apvienoto fondu izmantošanas pārredzamību, 

orientāciju uz saņēmēju un elastīgumu un veikt zināmu skaitu t. s. kopu pieejas uzlabojumu 

(nozares atbildība), pamatojoties uz ANO „Humānās rīcības pārskata” ieteikumiem un 

pastiprinot pārredzamības un pārskatatbildības principus, jo īpaši koordinēšanas ar vietējām 

iestādēm un nevalstiskiem dalībniekiem, starpnozaru aspektu ņemšanas vērā un 

koordinēšanas grupu starpā ziņā; 

Koordinēšana starptautiskā un Eiropas līmenī 

27.  atkārtoti pauž savu nostāju, ka Apvienoto Nāciju Organizācijai un jo īpaši OCHA ir 

centrālā loma starptautiskās humānās palīdzības sniegšanas koordinēšanā; 

28.  atbalsta iniciatīvas, kuru mērķis ir nodrošināt lielāku dažādo Eiropas instrumentu 

reaģēšanai krīzes situācijās saskaņotību, un atzinīgi vērtē humānās palīdzības sniegšanas un 

civilās aizsardzības apvienošanu vienā ģenerāldirektorātā; tomēr pieprasa, lai to attiecīgās 

pilnvaras, lomas un resursi paliek oficiāli nodalīti; 

29.  prasa Padomei un Komisijai ieviest precīzus un pārredzamus noteikumus attiecībā uz 

sadarbību un koordinēšanu starp EĀDD un Komisiju liela mēroga krīžu pārvarēšanai ārpus 

Eiropas Savienības teritorijas, kā arī aktīvi strādāt, ņemot vērā šo resursu redzamību ES un 

šajā jomā izmantotās spējas; 

30.  atgādina, ka Eiropas Savienības ārējā stratēģija par bērnu tiesībām jābalsta uz vērtībām un 

principiem, kas definēti Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, jo īpaši 3., 16., 18., 23., 25., 

26. un 29. pantā, un ANO Konvencijā par bērna tiesībām un tās fakultatīvajos protokolos; 

Militāro un civilās aizsardzības līdzekļu un spēju izmantošana 

31.  atkārto, ka nodalījumam starp militāro spēku un humānās palīdzības dalībnieku pilnvarām 

jāpaliek skaidram, jo īpaši dabas katastrofu un bruņotu konfliktu skartajās jomās, un ka ir 

būtiski, ka militārie līdzekļi un spējas tiek uzmantoti tikai izņēmuma gadījumos un kā 

galējais līdzeklis, atbalstot humānās palīdzības sniegšanas operācijas saskaņā ar ANO 

pamatnostādnēm (pamatnostādnes par militārajiem un civilās aizsardzības līdzekļiem un 



Oslo pamatnostādnes)1; 

32.  atgādina Komisijai un dalībvalstīm, ka humānā palīdzība un civilā aizsardzība jāsaprot tikai 

kā civils uzdevums un jāīsteno attiecīgi; 

33. prasa Komisijai, lai tā veic informēšanas pasākumus par humānās palīdzības specifiku 

Eiropas Savienības ārpolitikas ietvaros, un prasa dalībvalstīm, lai tās nodrošina, ka to 

bruņotie spēki ievēro un piemēro ANO pamatnostādnes; turklāt uzskata, ka ir nepieciešams 

dialogs starp militārajiem spēkiem un humānās palīdzības dalībniekiem, lai veicinātu 

savstarpēju saprašanos; 

34.  atkārtoti apstiprina, ka civilās aizsardzības līdzekļi humānajās krīzēs jāizmanto, 

pamatojoties uz vajadzībām, un tiem jābūt papildinošiem un saskaņotiem ar humāno 

palīdzību, un ka dabas katastrofu gadījumā šie līdzekļi var ļoti konkrēti ietekmēt humānās 

palīdzības sniegšanu, ja tos izmanto saskaņā ar attiecīgajiem Aģentūru pastāvīgās 

komitejas (IASC) principiem; 

35.  prasa Komisijai iesniegt vērienīgus tiesību aktu priekšlikumus ar mērķi izveidot Eiropas 

civilās aizsardzības spēkus, kuru pamatā būtu pašreizējā Kopienas civilās aizsardzības 

mehānisma uzlabošana un esošo valstu līdzekļu apvienošana, tādējādi neradot ievērojamas 

papildu izmaksas un gūstot idejas no pārbaudītiem noteikumiem sagatavošanās pasākumu 

ietvaros; civilās aizsardzības spēku finansējumam jābūt papildus finansējumam, kas 

paredzēts humānajām ārkārtas situācijām; 

36.  paredz, ka Eiropas civilās aizsardzības spēku varētu veidot noteiktu dalībvalstu 

apņemšanās brīvprātīgi piešķirt būtiskus civilās aizsardzības moduļus, kas ir noteikti 

iepriekš un ir gatavi nekavējoties iesaistīties Savienības darbībās, kuras koordinē 

Monitoringa un informācijas centrs (MIC), un tāpēc uzskata, ka vairums no minētajiem 

moduļiem, kas jau ir pieejami valsts līmenī, paliks to pārziņā, un šo „gatavībā esošo” 

moduļu izvietošana ļaus izveidot Savienības civilās aizsardzības tīklu, lai reaģētu uz 

katastrofām, kuras notiek Savienībā un ārpus tās; 

Palīdzības pēctecība 

Katastrofu draudu mazināšana un klimata pārmaiņas 

37.  atzinīgi vērtē, ka 2009. gada februārī tika pieņemta jauna Eiropas stratēģija katastrofu 

draudu mazināšanas atbalstam jaunattīstības valstīs; tāpēc aicina Komisiju kopā ar valstu 

valdībām, vietējām iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām saņēmējās valstīs 

izstrādāt katastrofu novēršanas un reaģēšanas pārvaldības spējas programmas un aicina ātri 

ieviest šo stratēģiju; 

38. prasa pielikt ievērojamas pūles katastrofu draudu mazināšanas dimensijas sistemātiskākai 

iekļaušanai attīstības palīdzības politikā un humānās palīdzības politikā; 

                                                 
1
 Pamatnostādnes par militārajiem un civilās aizsardzības līdzekļiem: 2003. gada marta pamatnostādnes 

attiecībā uz militāro un civilās aizsardzības līdzekļu izmantošanu Apvienoto Nāciju Organizācijas 

humānās palīdzības pasākumu atbalstam kompleksās ārkārtas situācijās. Oslo pamatnostādnes: 

2007. gada Pamatnostādnes attiecībā uz militāro un civilās aizsardzības līdzekļu izmantošanu saistībā ar 

glābšanas operācijām katastrofu gadījumos. 



39. mudina ievērojami palielināt summas, kas piešķirtas šai dimensijai, un uzsver neliela 

apjoma finansējuma saglabāšanas nozīmi, lai garantētu pieeju, kurā tiek ņemts vērā 

konteksts, un projektu vietējo pārvaldību; 

40. prasa, lai darba kārtība, kas saistīta ar piemērošanos klimata pārmaiņām, tiktu vairāk 

saskaņota ar katastrofu draudu mazināšanas pasākumiem; 

Neatliekamās palīdzības, rehabilitācijas un attīstības saistība 

41. pauž nožēlu, ka neatliekamās palīdzības, rehabilitācijas un attīstības saistības jomā 

konkrētais progress joprojām ir ierobežots, neskatoties uz politisko saistību apjoma 

palielināšanos pēdējo gadu laikā; 

42.  uzsver, cik svarīga ir laicīga pāreja no ārkārtas stāvokļa uz attīstību, pamatojoties uz 

īpašiem kritērijiem un rūpīgi veiktu vajadzību novērtējumu; 

43.  prasa piešķirt vairāk līdzekļu, lai nodrošinātu atbalsta nepārtrauktību, un koncentrēties uz 

esošo finanšu līdzekļu elastīgumu un papildināmību pārejas periodos no ārkārtas stāvokļa 

uz attīstību; 

44. aicina uzlabot dialogu un koordinēšanu starp humānās palīdzības organizācijām un attīstības 

aģentūrām intervences vietās un attiecīgajos dienestos Eiropas un dalībvalstu iestādēs; 

o 

o     o 

45.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī ANO Humānās 

palīdzības koordinācijas birojam (OCHA). 


