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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinio direktorato (ECHO) 
valdomos ES humanitarinės pagalbos biudžeto kontrolės
(2011/2073(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 214 straipsnį, skirtą 
humanitarinei pagalbai,

– atsižvelgdamas į Finansinį reglamentą1 ir į jo įgyvendinimo taisykles2,

– atsižvelgdamas į 1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1257/96 dėl 
humanitarinės pagalbos3,

– atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas: 2011 m. rugsėjo 26 d. „Geresnis Europos 
reagavimas į nelaimes. Civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos vaidmuo“4, 2011 m. 
sausio 19 d. „Haičio atstatymas praėjus metams nuo žemės drebėjimo: humanitarinė 
pagalba ir atstatymas“5, 2010 m. vasario 10 d. „Neseniai įvykęs žemės drebėjimas 
Haityje“6, 2011 m. sausio 18 d. „Europos konsensuso dėl humanitarinės pagalbos 
įgyvendinimas: veiklos plano laikotarpio vidurio peržiūra ir ateities perspektyvos“7,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl 2008 finansinių metų Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo8 ir į 2010 m. gegužės 10 d. rezoliuciją 
dėl 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo9,

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų 200810 ir 200911 finansinių metų metines biudžeto 
vykdymo ataskaitas su institucijų atsakymais,

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas: Nr. 3/2006 „Europos 
Komisijos humanitarinė pagalba po cunamio“, Nr. 6/2008 „Europos Komisijos 
reabilitacijos pagalba skirta po cunamio ir Mičo uragano“, Nr. 15/2009 „Jungtinių Tautų 
organizacijų teikiama ES pagalba: sprendimų priėmimas ir priežiūra“ ir Nr. 3/2011 „Nuo 
konfliktų nukentėjusiose šalyse per Jungtinių Tautų organizacijas skirstomų ES įnašų 
efektyvumas ir rezultatyvumas“,

– atsižvelgdamas į Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinio direktorato 
(Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD) 2009 ir 2010 finansinių metų metines 

                                               
1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
2 OL L 357, 2002 12 31, p. 1.
3 OL L 163, 1996 7 2, p. 1.
4 Priimti tekstai, P7 TA-PROV(2011)0404.
5 Priimti tekstai, P7 TA-PROV(2011)0018.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0015.
7 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0005.
8 OL L 252, 2010 9 25, p. 1.
9 Priimti tekstai, P7 TA-PROV(2011)0194.
10 OL C 269, 2009 11 10, p. 1.
11 OL C 303, 2010 11 9, p. 1.
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ataskaitas ir metines veiklos ataskaitas bei jų priedus,

– atsižvelgdamas į Humanitarinės pagalbos politikos ir jos įgyvendinimo 2009 m. metinę 
ataskaitą (COM(2011) 0138) ir ją lydintį Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 
(SEC(2011) 0398), 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos politikos 
bei jos įgyvendinimo 2010 m. metinę ataskaitą (COM(2011) 0343) ir Komisijos tarnybų 
darbinį dokumentą (SEC(2011) 0709),

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos ir Jungtinių Tautų finansinį ir administracinį 
pagrindų susitarimą (FAPS),

– atsižvelgdamas į Komisijos ir humanitarinių organizacijų partnerystės pagrindų susitarimą 
(PPS),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto 
nuomonę (A7-0000/2011),

A. kadangi smarkiai padaugėjo humanitarinių nelaimių, padidėjo jų dažnumas, mastas ir 
sunkumas ir jos turi įtakos daugiau pasaulio šalių;

B. kadangi ES yra pasaulyje pirmaujanti humanitarinės pagalbos teikėja ir kadangi daugėja ir 
dažnėja intervencijų Europos Sąjungoje ir už jos ribų, kurias apsunkina dabartiniai 
biudžeto suvaržymai, pabrėžia, kad svarbu patikimai valdyti finansus pagal 
ekonomiškumo, našumo ir veiksmingumo principus;

C. kadangi milžiniškos katastrofos Haityje ir Pakistane dar kartą parodė, kad būtina gerinti 
Europos Sąjungos turimų priemonių reaguoti į nelaimes veiksmingumą, greitumą ir 
koordinavimą;

Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD vykdomos kontrolės, stebėsenos ir 
priežiūros sistemos našumas ir veiksmingumas

1. atkreipia dėmesį į Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD ryžtą ir priemones, 
kurių imamasi siekiant gerinti ES humanitarinės pagalbos našumą ir veiksmingumą;

2. primena apie Europos Audito Rūmų metinėse ataskaitose pareikštą nuomonę, kad 
apskritai visos ex ante kontrolės, stebėsenos ir priežiūros sistemos, ex post audito veikla ir 
Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD vidaus audito funkcijos vertinamos kaip 
veiksmingos; tačiau pabrėžia, kad visais šiais aspektais dar yra galimybių tobulėti;

Partnerystės pagrindų susitarimo (PPS) partneriai: NVO

3. pažymi, kad Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD ir jo partnerių NVO santykiai 
grindžiami PPS, kadangi biudžetas įgyvendinamas taikant tiesioginio centralizuoto 
valdymo metodą;
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4. palankiai vertina didesnį lankstumą ir veiksmingumą, kurį, palyginti su 2005 m. PPS, 
palengvino 2008 m. PPS, pvz., atsirado labiau į rezultatus orientuotas požiūris, įdiegti A ir 
P kontrolės mechanizmai, kuriant gaires tampa paprasčiau veikti ir yra mažiau 
dviprasmybių; ragina Komisiją toliau tobulinti priemones, kuriomis būtų galima pagerinti 
bendradarbiavimo su PPS partneriais veiksmingumą įsigaliojus būsimam 2012 m. PPS; 
pabrėžia, kad pagerinus bendradarbiavimo veiksmingumą ir sumažinus per didelę 
administracinę naštą kartu bus užtikrintas aukštas atskaitomybės ir skaidrumo lygis;

5. ragina Komisiją tobulinti vertinimo, ar galimas partneris tinkamas tapti PPS partneriu, 
metodus ir praktiką; primena, kad iš patirties prieš pasirašant PPS 2008 m. matyti, jog 
pradinis vertinimas partnerių naudai pagal P kontrolės mechanizmą, pagrįstą jų vidaus 
kontrolės sistemų patikimumu ir finansiniu tvirtumu, buvo pernelyg optimistinis; primena, 
kad po jų įvertinimo pagal PPS 2008 m. daugelio jų lygį teko pakeisti į žemesnį 
A partnerių lygį, t. y. partnerių, kuriems taikomas A kontrolės mechanizmas;

6. ragina Komisiją užtikrinti, kad per įprastą partnerių sistemų auditą nustatytus trūkumus 
partneriai laiku ištaisytų ir kad būtų imtasi būtinų priemonių, jei jie to nepadaro; primena, 
kad išorės auditoriai turi ir toliau stengtis gerinti savo rekomendacijų partneriams kokybę, 
atsižvelgdami į partnerių specifines struktūras, kad būtų užtikrintas rekomendacijų 
priimtinumas ir įgyvendinamumas;

7. mano, kad dėl esamų audito ir stebėsenos mechanizmų, palyginti su JT partneriais, PPS 
partnerių našumas ir veiksmingumas vertinamas taikant didesnę atskaitomybę;

Tarptautinės organizacijos, JT

8. pažymi, kad Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD ir jo JT partnerių santykiai 
grindžiami finansiniu ir administraciniu pagrindų susitarimu (FAPS), o santykiai su 
Raudonojo Kryžiaus draugija ir Tarptautine migracijos organizacija reglamentuojami 
tarptautinių organizacijų PPS; primena, kad abiem atvejais biudžetas įgyvendinamas 
jungtinio valdymo metodu;

9. pažymi, kad paaiškėjo rimtų ES lėšų kontrolės ir pažangos stebėjimo sąlygų ir 
įgyvendinimo trūkumų pagal jungtinio valdymo metodą; primygtinai ragina Komisiją 
susitarti, ypač su JT agentūromis, dėl priemonių, kurios leistų pasikliauti JT organizacijų 
atliekamu auditu ir kad būtų sustiprinti ir pagerinti patikinimai, gaunami iš dabar
atliekamų tikrinimų (įskaitant patikras);

10. primena, kad dėl šiuo metu peržiūrimo Finansinio reglamento (FR) per JT ir tarptautines 
organizacijas paskirstomos ES lėšos turi būti valdomos laikantis netiesioginio valdymo 
nuostatų;

11. pabrėžia, kad ES lėšų netiesioginio valdymo kontrolės reikalavimai turi būti suderinti su 
pasidalijamojo valdymo reikalavimais; primygtinai reikalauja, kad Humanitarinės 
pagalbos ir civilinės saugos GD partneriams būtų nustatytas toks pat atskaitomybės už 
netiesioginį ES lėšų valdymą lygis, ypač teikiant Komisijai dokumentus, kurie minimi 
Komisijos pasiūlymo dėl FR 57 straipsnio 5 dalyje; pabrėžia, kad galimybė susipažinti su 
Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD partnerių ataskaitomis yra būtina tikrinant, 
ar patikimai finansiškai valdoma iš ES biudžeto finansuojama veikla;
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12. primygtinai reikalauja, kad audito rezultatai būtų laiku pateikiami biudžeto įvykdymą 
tvirtinančiai institucijai; tai netrukdys Europos Audito Rūmų ar Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybos (OLAF) įgaliojimams ir kompetencijai;

13. apgailestauja dėl pernelyg bendro pobūdžio JT ataskaitų, kuriose pateikiama 
nepakankamai informacijos apie rezultatus; pažymi, kad dėl JT vienintelio audito principo 
ir dėl to, kad Komisija gali vykdyti kontrolę tik tikrindama ir stebėdama, JT ataskaitos vis 
dėlto yra vienintelis svarbiausias informacijos šaltinis užtikrinant atskaitomybę ir 
skaidrumą;

14. ragina Komisiją užtikrinti, kad JT ataskaitose būtų pakankamai informacijos apie 
rezultatus, t. y. projektų rezultatus ir padarinius per ataskaitinį laikotarpį; pabrėžia, kad 
ataskaitų rengimo kriterijai būtinai turi apimti išmatuojamus rezultatų ir poveikio 
rodiklius; apgailestauja, kad iš daugiau kaip 70 proc. Humanitarinės pagalbos ir civilinės 
saugos GD atsakymų į Europos Audito Rūmų klausimynus specialiajai ataskaitai 
Nr. 15/2009 paaiškėjo, kad JT ataskaitos vėlavo;

15. pažymi, kad skiriasi Komisijos ir FAPS pasirašiusiųjų asmenų FAPS patikrinimo sąlygos 
aiškinimas, ypač dėl patikrinimų atlikimo; palankiai vertina 2009 m. liepos mėn. 
patvirtintas standartines technines užduotis (TU), skirtas patikrinimams, kaip tolesnių 
gairių ir paaiškinimo, kaip veikia patikrinimo sąlyga, priemonę; primena, kad pagal 
naujausius Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD išorės audito sektoriaus ir 
Europos Audito Rūmų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir 
tvarkingumo patikinimo pareiškimo išvadas reikia daugiau aiškumo dėl sutartų techninių 
užduočių ir patikrinimo sąlygos;

16. apgailestauja dėl sunkumų, su kuriais Europos Audito Rūmams teko susidurti siekiant 
gauti informacijos apie JT partnerių atliktus veiksmus; primena, kad pagal FAPS 
patikrinimo sąlygą Europos Sąjunga, taigi, ir Europos Audito Rūmai, gali atlikti 
finansines patikras vietoje ir kad JT turi patiekti visą susijusią finansinę informaciją; 
pabrėžia, kad JT privalo leisti Europos Audito Rūmams susipažinti su reikalinga 
informacija ir taip įgyvendinti FAPS tikrinimo sąlygą;

17. palankiai vertina teigiamus diskusijų įgyvendinant Pasaulio maisto programą (PMP) 
rezultatus, kuriais remdamasi PMP pakeitė savo taisykles, kad Humanitarinės pagalbos ir 
civilinės saugos GD galėtų susipažinti su jos vidaus audito ataskaitomis; ragina 
Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD neatidėliojant surengti panašias derybas su 
kitomis JT agentūromis, kad būtų užtikrintos lengvos ir nebiurokratinės galimybės 
susipažinti su jų vidaus audito ataskaitomis; ragina Komisiją kas šešis mėnesius 
informuoti kompetentingus Europos Parlamento komitetus apie derybų pažangą; pabrėžia, 
kad Komisijai turėtų būti sudarytos galimybės susipažinti su visomis vidaus audito 
ataskaitomis elektroniniu būdu ir ne tik atitinkamų JT agentūrų patalpose;

18. primena, kad 2010 m. su PMP buvo pradėtos diskusijos siekiant susitarti dėl bendros
metodikos, pagal kurią PMP vykdytų ES finansuojamų projektų auditą; ragina Komisiją 
sėkmingai įgyvendinti šį tikslą ir surengti panašias derybas su kitais JT partneriais;

19. palankiai vertina pastangas, kurias deda darbo grupė atskaitomybės ir audito su 
gaivalinėmis nelaimėmis susijusios paramos klausimais, įsteigta atsižvelgiant į 
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Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) veiklą ir 
vadovaujama Europos Audito Rūmų nario; primena, kad pagrindiniai du tikslai yra: 
i) sukurti gaires ir gerąją patirtį siekiant galiausiai nustatyti vieną integruotą ataskaitų 
rengimo modelį ir ii) sukurti gaires ir gerąją patirtį su nelaimėmis susijusios pagalbos 
audito srityje;

20. laikosi nuomonės, kad tai svarbus žingsnis sprendžiant skaidrumo ir atskaitomybės 
problemas bendradarbiaujant su JT ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis; skatina 
darbo grupę įgyvendinti savo įgaliojimus per nustatytą laiką;

21. pažymi, kad, atskleidus Šiaurės Korėjos vyriausybės piktnaudžiavimą JT lėšomis 
humanitarinei ir vystymosi veiklai 2006 m. pabaigoje, išsakyta daug kritikos dėl JT lėšų 
valdymo skaidrumo, atskaitomybės, našumo ir veiksmingumo stokos; apgailestauja, kad 
kol kas JT skaidrumo ir atskaitomybės klausimų reforma nepasiekta didesnės pažangos; 
pabrėžia, kad ES valstybės narės turi parodyti daugiau politinės valios, ryžto ir 
nuoseklumo, kad paspartintų reformą ir užtikrintų didesnę atskaitomybę; ragina Sąjungos 
vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai šiam klausimui skirti 
didžiausią svarbą ir padėti jį spręsti;

Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD valdomos ES humanitarinės pagalbos 
įgyvendinimo našumas ir veiksmingumas

22. pažymi, kad, norint veiksmingai teikti humanitarinę pagalbą, būtina iš anksto tiksliai ir 
nuosekliai įvertinti poreikius; pripažįsta, kad dėl bendrųjų poreikių vertinimo (BPV) ir 
užmirštų krizių įvertinimo metodikų Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD 
valdoma humanitarinė pagalba tenkina būtinus, griežtai tik poreikiais pagrįstus kriterijus; 
pabrėžia būtinybę, kad Komisija toliau stengtųsi diskutuoti dėl koordinuotesnio ir 
nuoseklesnio poreikių vertinimo; palankiai vertina Komisijos ir JT dialogą šiuo aspektu;

PPS partneriai 

23. primena išvadas po trijų Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD išorės audito 
sektoriaus buveinės audito ciklų dėl Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD ir jo 
partnerių finansinių santykių tvirtumo, kad Komisijos paskirtos lėšos apskritai buvo 
naudojamos su deramu rūpesčiu ir pagal galiojančias taisykles ir reglamentus;

24. pažymi, kad daugumoje PPS partnerių išorės audito sektoriaus buveinės audito 
rekomendacijų minimos partnerių viešųjų pirkimų taisyklės; atkreipia dėmesį į vieną iš 
pagrindinių buveinės audito išvadų, pagal kurią ne visi PPS partneriai (ar jiems būtų 
taikomas A, ar P kontrolės mechanizmas) yra nustatę procedūras, kurios visiškai atitiktų 
2008 m. PPS IV priedo principus; pažymi, kad esama problemų dėl visų pirkimų bylų 
pateikimo ir nustatant geriau dokumentuojamas ir griežtesnes pirkimų procedūras;

25. pažymi, kad šiuos klausimus turi spręsti PPS partneriai: jie turi sukurti tinkamus vidaus 
kontrolės mechanizmus, pagerinti savo finansinių išlaidų paskirstymo sistemas ir padidinti 
jų skaidrumą, ištaisyti savo apskaitos sistemų trūkumus ir pagerinti vadovybės 
įsipareigojimą laikytis kokybės standartų, sukurti visos organizacijos rizikos valdymo 
procesą ir padidinti informuotumą apie sukčiavimo ir korupcijos pavojus; 
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26. pažymi, kad Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD partneriai gali 
vykdomiesiems partneriams subrangos pagrindu perduoti vykdyti įvairią veiklą, skirtą 
humanitarinei veiklai paremti; apgailestauja, kad PPS partneriai neturi tinkamų procedūrų, 
per mažai prižiūri ir netinkamai valdo savo vykdomuosius partnerius; todėl ragina 
Komisiją spręsti šią problemą, atsižvelgiant į riziką, kuri gali dėl jų kilti sukčiavimo 
atvejais, galimybės susipažinti su pagrindiniais dokumentais trūkumą ir tai, kad 
Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD neturi priemonių nustatyti, kas yra 
subrangos pagrindu veikiantys vykdomieji partneriai;

27.mano, kad tikras ir nuolatinis pagalbos gavėjų dalyvavimas planuojant ir valdant pagalbą 
yra viena pagrindinių sąlygų siekiant teikti kokybišką ir greitą humanitarinę pagalbą, ypač 
ilgalaikių krizių atvejais; pažymi, kad daugeliu atveju nėra oficialių priemonių, kurias 
naudodamas susijęs partneris gautų pagalbos gavėjo skundus ar atsiliepimus; pabrėžia, 
kad tai yra svarbi priemonė veiksmingumui ir atskaitomybei gerinti ir neleisti netinkamai
panaudoti pagalbai skirtų medžiagų; ragina Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos 
GD neatidėliojant sukurti tokias priemones;

28. primena Europos Audito Rūmų rekomendaciją, kad reikia geriau stebėti platinimą ir 
veiksmus po platinimo, ir tai turėtų daryti šiame procese nedalyvaujantys darbuotojai, kad 
būtų įvertinta, ar atliekant poreikių vertinimą nustatyti visi poreikiai ir ar šie poreikiai 
patenkinti; ragina Komisiją pasinaudoti iš šių stebėjimų gautas patirtimi;

JT partneriai

29. primena Europos Audito Rūmų nuomonę, išreikštą jų specialiojoje ataskaitoje 
Nr. 15/2009, kad strateginiai ir teisiniai partnerių atrankos reikalavimai, pagal kuriuos 
partneriai turėtų būti pasirenkami objektyviai ir skaidriai, nepakankamai perkelti į 
praktinius kriterijus, kuriasi vadovaujamasi priimant sprendimus JT partnerių atveju; 
reikalauja, kad, pasirinkus JT partnerį humanitariniams veiksmams vykdyti, būtų įrodyta, 
kad pasirinktas būdas yra veiksmingesnis ir našesnis, nei kiti būdai teikti pagalbą; ragina 
Komisiją nuolat atlikti ir patvirtinti dokumentais alternatyvių pagalbos teikimo 
mechanizmų vertinimus ir palyginimus;

30. pažymi, kad Komisija ne tik prisideda prie netiesioginių išlaidų (iki 7 proc. veiklai skirto 
biudžeto), t. y. išlaidų, kurios tiesiogiai nesusijusios su konkretaus projekto įgyvendinimu, 
atlyginimo, bet taip pat ir finansuoja įvairias išlaidas, kurios yra tiesiogiai susijusios 
(tiesioginės išlaidos) su projektu, įskaitant paramos vietos biurams, darbuotojams ir 
transporto išlaidas, tiesiogiai susijusias su veikla; pažymi, kad yra labai nevienodas 
paramos išlaidų, pvz., transporto, saugojimo ir tvarkymo (pvz., maisto pagalbos) dydis; 
pripažįsta, kad tai gali priklausyti nuo įvairių šalių ir jų sąlygų, bet taip pat šie skirtumai 
gali atsirasti ir dėl to, kad būtina suderinti operacijas, jog joms skiriamos lėšos būtų 
naudojamos veiksmingiau; siūlo Komisijai įvertinti paramos išlaidas vadovaujantis 
įprastiniu išlaidų lygiu ar kriterijumi tam tikram projekto tipui, kad būtų nustatyta, ar tos 
išlaidos pagrįstos;

Įvairios problemos

31. pabrėžia, kad renkantis partnerius, be būtinųjų kriterijų, svarbūs turi būti ir tokie dalykai 
kaip patirtis ir žinios, ankstesnė veikla, koordinavimas, dialogas ir greitis, išlaidų 
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veiksmingumas; palankiai vertina tai, kad Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD 
dabar kuria palyginamąja informacinę išlaidų sistemą („Cost Observed for Results“) su 
palyginamosiomis vienetų kainomis; pabrėžia, kaip svarbu naudoti šios sistemos teikiamą 
informaciją nagrinėjant siūlomų projektų išlaidų veiksmingumą;

32. mano, kad Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD finansuojami veiksmai yra 
pakankamai gerai žinomi; pripažįsta priemonių žinomumui užtikrinti svarbą kalbant apie 
atskaitomybę ir pagalbą mažinant dvigubo finansavimo riziką; pabrėžia, kad tai neturėtų 
tapti humanitarinių agentūrų prekės ženklo rėmimo priemone ir neturėtų virsti 
konkurencija dėl žinomumo, paaukojant tikruosius pagalbos gavėjų poreikius;

33. mano, kad vis svarbesnis konsorciumams skiriamas vaidmuo turi potencialų teigiamą 
poveikį atsakomųjų humanitarinių veiksmų proporcingo didinimo ir geresnio 
koordinavimo požiūriu; ragina Komisiją pateikti aiškias gaires, kad būtų garantuotas 
skaidrumas, ir užtikrinti, kad konsorciumai neturėtų neigiamos įtakos NVO bendruomenės 
įvairovei, ypač mažosioms ir vidutinėms organizacijoms;

Tvarumo, suderinamumo ir papildomumo poreikis

34. pažymi, kad svarbu susieti pagalbą, reabilitaciją ir vystymą, kad būtų sustiprinti pagalbos, 
atkūrimo ir vystymosi ryšiai ir būtų užtikrintas sklandus perėjimas nuo humanitarinės 
pagalbos prie paramos vystymuisi; pabrėžia, kad dar reikia daug nuveikti, kad būtų 
pagerintas pagalbos, reabilitacijos ir vystymo ryšių koordinavimas, veiksmingumas, 
našumas ir nuoseklumas;

35. pripažįsta, kad Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD skatina nelaimių rizikos 
mažinimą vykdydamas DIPECHO programą ir humanitarinius veiksmus;

36. ragina Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD daugiau dėmesio skirti 
humanitarinių veiksmų tvarumui; primygtinai ragina Humanitarinės pagalbos ir civilinės 
saugos GD daugiau dėmesio skirti nelaimių rizikos mažinimui ir parengtumui nelaimėms, 
stiprinti riziką patiriančių gyventojų atsparumą stiprinant jų gebėjimus, gerinant 
visuomenės suvokimą ir kuriant veiksmingas išankstinio perspėjimo sistemas nelaimių 
riziką patiriančiose ir krizes išgyvenančiose šalyse, kad jie galėtų atitinkamai reaguoti;

37. mano, kad kultūrų suvokimas ir išmanymas yra svarbiausias veiksnys veiksmingai 
humanitarinei pagalbai teikti; pabrėžia, kad, pvz., vykdant humanitarinę veiklą pateikti 
produktai turi būti tinkami ir priimtini vietos gyventojams;

38. ragina Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD kruopščiai įvertinti galimą 
neigiamą humanitarinės pagalbos poveikį; pažymi, kad, pvz., dėl maisto pertekliais gali 
sumažėti vietos maisto gamyba, neigiamai paveikti vietos rinką ir taip sukelti pavojų 
ilgalaikiam aprūpinimui maistu;

39. primygtinai ragina Komisiją užtikrinti geresnį humanitarinės pagalbos ir pagalbos 
vystymuisi suderinamumą ir papildomumą tiek politiniu, tiek praktiniu lygmenimis;

40. mano, kad dabartinė sunki maisto krizė Afrikos Kyšulyje taip pat yra ir tragiškas 
tarptautinės humanitarinės pagalbos ir pagalbos vystymuisi suderinamumo ir 
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papildomumo stygiaus padarinys; pažymi, kad, kitaip nei gaivalinių nelaimių atveju, ši 
krizė prasidėjo iš lėto ir laipsniškai virto humanitarine katastrofa; primena, kad, deja, 
sausros ir maisto trūkumas Afrikos Kyšulyje turi polinkį nuolat kartotis; apgailestauja, 
kad, nepaisant šios tikrovės ir tos didelės pagalbos vystymuisi, kuri pasiekė šį regioną per 
pastaruosius dešimtmečius, nematyti rezultatų stiprinant vietos ūkininkų gebėjimus 
pasirūpinti savimi ir taip užtikrinti tvarumą;

Haitis ir Pakistanas

41. apgailestauja, kad 2010 m. įeis į istoriją kaip dviejų milžiniškų nelaimių metai: 
niokojančio žemės drebėjimo Haityje, po kurio kilo choleros epidemija, ir precedento 
neturinčių potvynių Pakistane;

42. pažymi, kad 2010 m. Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD skyrė 122 mln. EUR 
Haičiui ir 150 mln. EUR Pakistanui, ir kad bendra Humanitarinės pagalbos ir civilinės 
saugos GD Pakistanui skirta humanitarinė pagalba buvo didžiausia per vienus metus 
įvykdyta intervencija;

43. pripažįsta, kad dėl nelaimių masto ir joms būdingų sunkumų, įskaitant fizinį 
pasiekiamumą ir saugumo problemas, sąlygos tapo ypač sudėtingos; pažymi, kad abi 
nelaimės atskleidė panašias problemas;

44. pažymi, kad veiksmingai ir našiai humanitarinei pagalbai būtinas veiksmingas tarptautinis 
bendradarbiavimas, pripažįsta papildomą naudą vykdant humanitarinės pagalbos 
operacijas veikti ir būtinybę veikti koordinuojant JT Humanitarinių reikalų koordinavimo 
biurui (OCHA);

45. pažymi, kad Komisija teikia didelę paramą OCHA; apgailestauja dėl Haityje ir Pakistane 
paaiškėjusio fakto, kad šiuo metu OCHA koordinavimo galimybės yra nepakankamos; 
pabrėžia, kad OCHA gebėjimui atlikti koordinavimo funkcijas pakenkė mažos apimties, 
netinkamas poreikių vertinimas ir iš dalies funkcionalūs elektroniniai įrankiai, reikalingi 
informacijai doroti;

46. pažymi, kad Komisija teikė JT daug paramos stengdamasi sukurti ir įgyvendinti grupių 
sistemą; pabrėžia, kad abi nelaimės parodė, kad vis dar reikia daug nuveikti siekiant 
pagerinti jos veiksmingumą, našumą ir koordinavimą, taip pat sustiprinti atsakomybę ir 
atskaitomybę;

47. pažymi, kad Komisija nepateikė Parlamento pranešėjui galutinių Humanitarinės pagalbos 
ir civilinės saugos GD partnerių faktų ir finansinių ataskaitų apie humanitarinių veiksmų 
vykdymą po katastrofų Haityje ir Pakistane 2010 m., pasiteisindama tuo, kad jose yra 
slaptos informacijos apie Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD partnerius; 
pabrėžia, kad Parlamentui būtina turėti teisę susipažinti su tokiomis ataskaitomis ar bent 
jau su pagrindiniais faktais apie vykdytų veiksmų našumą ir veiksmingumą, kad jis galėtų 
spręsti, ar jų finansai patikimai valdomi;

48. ragina Komisiją kelti su JT susijusius klausimus atitinkamoms JT institucijoms;

49. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD humanitarinis vaidmuo

ES (Komisija ir valstybės narės) yra didžiausia pasaulyje humanitarinės pagalbos teikėja. Iš 
viso 2010 m. Europos Sąjunga, įskaitant valstybes nares, humanitarinei pagalbai skyrė 
2 957 mln. EUR, iš kurių ES valstybių narių dalis buvo 64 proc., o per Komisiją paskirstytos 
lėšos sudarė 36 proc. 

Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD yra Europos Komisijos generalinis 
direktoratas, atsakingas už Europos Sąjungos humanitarinės pagalbos teikimą (Reglamentas 
(EB) Nr. 1257/96). Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD įgaliojimai apima 
humanitarinę pagalbą ir civilinę saugą, dvi pagrindines Europos Sąjungos turimas priemones 
humanitarinės pagalbos teikimui nukentėjusiesiems nuo nelaimių ir užsitęsusių konfliktų 
užtikrinti.

Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD įgyvendina savo įgaliojimus finansuodamas 
apie 200 partnerių: NVO, JT agentūras, tarptautines organizacijas ir specialiąsias valstybių 
narių agentūras. Komisija vadovauja humanitariniams veiksmams iš savo būstinės Briuselyje 
per daugiau kaip 40 vietos biurų visame pasaulyje. 

Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD finansiniai ir žmogiškieji ištekliai 

2006–2010 m. Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD valdomas biudžetas 
humanitarinės pagalbos veiklai kasmet sudarė apie 889 mln. EUR. 2010 m. pradinis 
835 mln. EUR biudžetas kelis kartus buvo padidintas iki 1 115 mln. EUR, reaguojant į tais 
metais kilusias naujas krizes ir gaivalines nelaimes, t. y. dvi milžiniškas nelaimes Haityje ir 
Pakistane, ir maisto krizę Sahelyje. Palyginti su 2009 m., biudžetas padidėjo 21,8 proc. 
Palyginti su 2008 m., 2009 m. biudžetas sumažėjo 0,8 proc. 

Humanitarinės operacijos finansuojamos pagal EB biudžeto 23 antraštinę dalį, skirtą 
humanitarinei pagalbai ir civilinei saugai. Patvirtinus biudžeto valdymo institucijai, ES 
humanitarinės pagalbos biudžetas gali būti padidintas, pasitelkiant lėšas iš Neatidėliotinos 
pagalbos rezervo (40 antraštinė dalis), kad būtų reaguojama į poreikius, atsirandančius dėl 
nenumatytų įvykių. Kiti šaltiniai yra operacijos, vykdomos iš kitų biudžeto eilučių, pvz., 
išorės pagalbos biudžeto eilutės ir, AKR valstybių atveju, Europos plėtros fondo (EPF) 
rezervų (B finansinis paketas). Per 18 veiklos metų Humanitarinės pagalbos ir civilinės 
saugos GD kiekvienais metais tenka ieškoti biudžeto didinimo priemonių. Per pastaruosius 
penkerius metus iš neatidėliotinos pagalbos rezervo vidutiniškai per metus buvo panaudojama 
127 mln. EUR, o EPF lėšų – 44 mln. EUR per metus per tą patį laikotarpį. 

2010 m. pabaigoje Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD būstinėje iš viso dirbo 
289 darbuotojai. Skirtingose šalyse pagal sutartį dirbo 107 ekspertai, o Humanitarinės 
pagalbos ir civilinės saugos GD vietos biuruose dirbo 306 vietos darbuotojai. Taigi 2010 m. 
pabaigoje iš viso Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD vietos biuruose dirbo 
413 darbuotojų. Palyginti su 2009 m., darbuotojų skaičius išaugo ir pagrindinėje būstinėje, ir 
vietos biuruose. Pagrindinės būstinės darbuotojų skaičius išaugo 17 proc., o iš viso vietos 
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biuruose dirbančių darbuotojų skaičius padidėjo 5 proc. 

2010 m. Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD finansavimo, paskirstyto per NVO, 
dalis išaugo nuo 44 proc. 2008 m. iki 50 proc. 2010 m. Per tą patį laikotarpį JT finansavimo 
dalis sumažėjo nuo 46 iki 39 proc. 2008 m. JT skirto finansavimo dalis (46 proc.) buvo ypač 
didelė dėl maisto krizės, kuriai skirtos operacijos buvo daugiausia vykdomos per PMP. 
2010 m. kitos tarptautinės organizacijos gavo 11 proc. Humanitarinės pagalbos ir civilinės 
saugos GD lėšų. Tai mažiau, palyginti su 14 proc. 2009 m., ir šiek tiek daugiau, palyginti su 
10 proc. 2008 m. 

Vadovaujantis geografiniu Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD humanitarinės 
pagalbos finansavimo paskirstymu, 2010 m. daugiausia lėšų (42 proc.) buvo skirta Afrikai, 
toliau (39 proc.) Azijai, Lotynų Amerikai, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalims. 
Palyginti su 2009 m., 2010 m. Afrikai buvo skirta 9 proc. mažiau lėšų, o Azijos, Lotynų 
Amerikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regiono finansavimas išaugo 12 proc. Šio 
padidėjimo priežastis buvo dvi 2010 m. įvykusios didžiulės nelaimės Haityje ir Pakistane.

Finansavimas ne geografiniu pagrindu, t. y. gebėjimams stiprinti, subsidijoms ir paslaugoms, 
informacijai, tinklui ir studijų iniciatyvai NOHA1 humanitarinėje srityje išliko 4 proc.

Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD patikrinimų ir balanso sistema

Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD susitarimai dėl humanitarinių operacijų su 
partnerėmis NVO įgyvendinami tiesioginio centralizuoto valdymo metodu. Susitarimai su JT 
ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis valdomi jungtinio valdymo būdu.
2010 m. 53,4 proc. Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD pasirašytų sutarčių buvo 
valdomos tiesioginio centrinio valdymo metodu, o 46,4 proc. – jungtinio valdymo būdu.

Dėl tiesioginio centralizuoto valdymo pobūdžio šiuo metodu užtikrinama didesnė 
atskaitomybė. Nepaisant jungtinio valdymo pavadinimo, su biudžeto įgyvendinimo ir kontrole 
susijusios užduotys nėra valdomos kartu. Jos yra perduodamos tarptautinėms organizacijoms, 
kad būtų įgyvendinamos pagal jų pačių apskaitos, audito, vidaus kontrolės ir pirkimų 
procedūras, su sąlyga, kad jos atitinka tarptautiniu mastu pripažįstamus standartus. Dėl 
išskirtinio arba bendro audito principo Komisija nevykdo audito. Ji atlieka tik stebėsenos ir 
tikrinimo užduotis. Vykdydami biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą Europos Audito 
Rūmai ir Parlamentas ne kartą kritikavo tarptautinių organizacijų jungtinio valdymo būdą. 
Kritiką lėmė darnumo, griežtumo stoka ir įvairūs painiavos šaltiniai, atsirandantys dėl 
skirtingo lygmens papildomų teisės aktų, dėl kurių padaroma daugiausia klaidų. Daug kritikos 
sulaukė ir trūkumai, susiję su Europos Sąjungos lėšų kontrole ir pažangos stebėjimu. 

Komisijos pateiktame pasiūlyme dėl Finansinio reglamento (FR) peržiūros sprendžiamas šis 
klausimas, siūlant pakeisti jungtinio valdymo metodą tiesioginiu valdymu. Siekiant stiprinti 
biudžetą valdančių šalių atsakomybę Komisijai, jos privalėtų Komisijai pateikti: 
a) pavestų užduočių vykdymo ataskaitą; 
b) išlaidų, patirtų vykdant pavestas užduotis, sąskaitas; 

                                               
1 Humanitarinės pagalbos tinklas
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c) turimų audito rezultatų ir vykdytų kontrolės priemonių suvestinę, įskaitant sisteminių ar 
pasikartojančių trūkumų analizę, bei taisomuosius veiksmus, kurių imamasi arba planuojama 
imtis, d) valdymo patikinimo deklaraciją, papildytą nepriklausomo audito nuomone. 

Vis dėlto pagal FR pasiūlymą minėtos pareigos neturėtų turėti įtakos su tarptautinėmis 
organizacijomis sudarytų sutarčių nuostatoms, kad būtų atsižvelgta į išorės santykių specifiką. 
Tarptautinėms organizacijoms negalioja FR ir dėl įsipareigojimų, susijusių su ES lėšų 
įgyvendinimu, reikia susitarti derantis arba pasirašant bendradarbiavimo susitarimą. 
Pranešėjas laikosi nuomonės, kad tiesioginiam valdymui nustatyti atskaitomybės ir kontrolės 
reikalavimai, ypač dėl galimybės susipažinti su audito ataskaitomis, turi galioti tarptautinėms 
organizacijoms, t. y. JT, Raudonojo Kryžiaus draugijai ir TMO. Galimybė susipažinti su 
Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD partnerių vidaus audito ataskaitomis yra 
būtina, kad būtų galima patikrinti, ar jų finansai yra patikimai valdomi. 

Partnerystės pagrindų susitarimas 
Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD ir NVO santykiai grindžiami partnerystės 
pagrindų susitarimais (PPS), kuriuose apibrėžiami vaidmenys ir įsipareigojimai ES 
finansuojamose finansinėse operacijose. Dabartinis PPS įsigaliojo 2008 m. sausio 1 d. ir 
galios iki 2012 m. gruodžio 31 d. PPS vidaus kontrolės priemones sudaro reguliarūs partnerių 
vertinimai, ex ante kontrolė renkantis projektus ir prieš jų pasirašymą, nuolatinis stebėjimas 
juos įgyvendinant, ex post auditas juos baigus ir įvertinimai.

Partnerių atranka ir vertinimas 
PPS pasirašymas yra pagrįstas Komisijos vertinimu dėl humanitarinės organizacijos atitikties 
sąlygoms, išvardytoms Humanitarinės pagalbos reglamente ir Finansiniame reglamente.
Pasirašę PPS partneriai priskiriami A arba P kontrolės mechanizmams. Šis suskirstymas 
nustatytas 2008 m. PPS, kad būtų palengvintas Komisijos ir jos partnerių bendradarbiavimas 
ir pagerintas jo veiksmingumas. 

P kontrolės mechanizmo statusas (P reiškia išankstinį vertinimą (angl. Prior assessment) arba 
nuosavas procedūras (angl. Procedures), Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD 
partneriams suteikiamas ex ante vertinimo pagrindu. Humanitarinės pagalbos ir civilinės 
saugos GD įvertina savo partnerių technines galimybes, t. y. vidaus kontrolės sistemą ir 
rizikos valdymo, organizavimo procedūras, finansinį tvirtumą ir pirkimų taisykles, taip pat 
procedūras. Taigi P kontrolės mechanizmas taikomas veikloms, kai sutartį sudarančios 
institucijos finansinės, vidaus kontrolės ir viešųjų pirkimų procedūros pripažįstamos 
atitinkančiomis tarptautiniu mastu pripažintus standartus. Todėl P kontrolės partneriai gali:
a) naudoti savo viešųjų pirkimų procedūras, 
b) laikytis PPS IV priedo 2 skyriaus (bendra nuostata dėl, pvz., etiškų, skaidrių pirkimų ir 
konkursų) ir 4 skyriaus (Specialiosios taisyklės) nuostatų,
c) P kontrolės partnerių veiksmams netaikomi sutartiniai finansavimo apribojimai.
P kontrolės mechanizme numatytos tam tikros kontrolės priemonės, susijusios su 
humanitarinės organizacijos taisyklių ir procedūrų įgyvendinimo galutinių ataskaitų rengimu, 
stebėsena, ex post auditu. 
Kitaip nei partneriams, kuriems taikomas A kontrolės mechanizmas, atliekama mažiau vidaus 
kontrolės sistemos audito. 
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A kontrolės mechanizmui (A reiškia su veikla susijusią stebėseną (angl. Action related 
monitoring) nereikia tokio pat lygio ex ante patikinimo dėl Humanitarinės pagalbos ir 
civilinės saugos GD partnerių finansinių, vidaus kontrolės ir pirkimų procedūrų. Daugiausia 
dėmesio skiriama įgyvendinimo veiksmams stebėti, platesnės kontrolės priemonės susijusios 
su galutine ataskaita, kuri grindžiama ex post veiksmų ir atitikties PPS sąlygoms auditu. Taigi 
veiklą pagal A kontrolės mechanizmą vykdantys partneriai turi: 
a) maksimalaus finansavimo apribojimus; ir
b) iš jų reikalaujama, kad jie laikytųsi viso IV priedo, įskaitant 3 skyrių, kuriame išdėstytos 
išsamios pirkimų procedūros, taip pat Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD 
humanitarinės pagalbos gairių dėl pirkimų.

Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD taip pat atliko dviejų etapų periodinio 
pasirašiusiųjų humanitarinių organizacijų vertinimo (PPS 12 straipsnis) procedūrą.

2008, 2009 ir 2010 m. periodinio vertinimo rezultatai
2008, 2009 ir 2010 m. metinio vertinimo rezultatai parodė, kad po PPS pasirašymo partnerių, 
kuriems taikomas A kontrolės mechanizmas, skaičius padidėjo nuo 22 iki 44 proc., o P 
partnerių procentas sumažėjo nuo 78 iki 56 proc. Šiuo metu iš 182 partnerių 79 taikomas A 
kontrolės mechanizmas ir 93 taikomas P kontrolės mechanizmas.

Projektų įgyvendinimo stebėsena
Be nuolatinio partnerių vertinimo ir ex ante kontrolės partnerio tinkamumui įvertinti, 
Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD atidžiai stebi įgyvendinimą: pasitelkia centre 
ir vietoje dirbančius ekspertus, projektą stebi vietos ekspertų tinklas, rengiami reguliarūs 
geografinių centrų, auditorių ir valdymo vizitai, partneriai veiklos pabaigoje privalo pateikti 
savo išlaidų pagrindimo ataskaitas. Kiekvienais metais atliekama apie 10 vertinimų, 
daugiausia dėmesio skiriant pagrindinėms operacijoms šalyje (pvz., operacijoms, kurių 
bendras finansavimas sudaro apie 50 mln. EUR ir kurios nebuvo vertinamos pastaruosius 
trejus metus), partneriams ir teminėms problemoms.

Auditas 
Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD išorės audito sektorius vykdo išorės partnerių 
ir rangovų veiklos auditą. Ši audito strategija yra pagrįsta dvigubo kelio metodu, t. y. cikliniu 
auditu buveinėje (buveinės auditas) užbaigtiems projektams ir auditu vietoje 
įgyvendinamiems projektams. Auditas partnerių buveinėje vyksta kas dvejus arba kas 
ketverius metus, ir tai turėtų užtikrinti, kad kasmet būtų patikrinama 25–30 proc. Šias audito 
išvadas svarsto Komisijos pareigūnai ir imamasi atitinkamų veiksmų, pvz., dėl lėšų 
susigrąžinimo. 

Vidaus audito struktūra teikia patikinimo ir konsultavimo paslaugas, skirtas Humanitarinės 
pagalbos ir civilinės saugos GD operacijų efektyvumui padidinti ir joms patobulinti. Ji teikia 
rekomendacijas dėl rizikos valdymo, kontrolės ir valdysenos procesų veiksmingumo 
gerinimo.

JT
Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD ir JT santykiai grindžiami finansiniu ir 
administraciniu pagrindų susitarimu (FAPS). 
Komisija visų pirma atlieka savo JT partnerių finansinės kontrolės mechanizmų įvertinimą, 
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atlikdama 4 ramsčių analizę, kad užtikrintų, jog jie atitinka tarptautinius standartus. Taip pat 
Komisija vykdo vietos stebėsenos ir tikrinimo misijas. Nors ir nedalyvauja Komisijos 
stebėsenos procedūrose, Europos Audito Rūmai, vykdydami kasmetį Komisijos sąskaitų 
finansinį auditą, patikrina išlaidų, įgyvendintų per JT organizacijas, imties tinkamumą. 


