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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāta (ECHO) 
administrētās ES humānās palīdzības budžeta kontroli
(2011/2073(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 214. pantu, kas veltīts 
humānajai palīdzībai;

– ņemot vērā Finanšu regulu1 un tās īstenošanas noteikumus2;

– ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 1257/96 par humāno 
palīdzību3;

– ņemot vērā iepriekšējo 2011. gada 26. septembra rezolūciju par Eiropas reaģēšanas spēju 
stiprināšanu katastrofu gadījumos — civilās aizsardzības un humānās palīdzības nozīme4, 
2011. gada 19. janvāra rezolūciju par stāvokli Haiti gadu pēc zemestrīces — humanitārā 
palīdzība un rekonstrukcija5, 2010. gada 10. februāra rezolūciju par neseno zemestrīci 
Haiti6, 2011. gada 18. janvāra rezolūciju par Eiropas konsensa par humāno palīdzību 
īstenošanu — rīcības plāna vidusposma pārskatīšanu un turpmākajiem soļiem7;

– ņemot vērā 2010. gada 5 maija rezolūciju par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada 
vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu8 un 2010. gada 10. maija rezolūciju par Eiropas 
Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu9;

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas (ECA) gada pārskatu par budžeta izpildi 
2008. finanšu gadā10 un gada pārskatu par budžeta izpildi 2009. finanšu gadā11 ar iestāžu 
atbildēm;

– ņemot vērā ECA Īpašo ziņojumu Nr. 3/2006 par Eiropas Komisijas sniegto humāno 
palīdzību cunami upuriem, Īpašo ziņojumu Nr. 6/2008 par Eiropas Komisijas sniegto 
rehabilitācijas atbalstu pēc cunami un orkāna Mitch, Īpašo ziņojumu Nr. 15/2009 par ar 
Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūru starpniecību sniegto ES atbalstu — lēmumu 
pieņemšanu un uzraudzību un Īpašo ziņojumu Nr. 3/2011 par ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas starpniecību ieguldīto ES līdzekļu izlietojuma produktivitāti un efektivitāti 
konfliktu skartajās valstīs;

                                               
1 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
2 OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.
3 OV L 163, 2.7.1996., 1. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2011)0404.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2011)0018.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0015.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0005.
8 OV L 252, 25.9.2010., 1. lpp.
9 Pieņemtie teksti, .
10 OV C 269, 10.11.2009., 1. lpp.
11 OV C 303, 9.11.2010., 1. lpp.
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– ņemot vērā Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāta (ECHO) gada 
pārskatus un gada darbības pārskatus par 2009. un 2010. finanšu gadu un to pielikumus;

– ņemot vērā gada pārskatu par humānās palīdzības politiku un tās īstenošanu 2009. gadā 
(COM(2011)0138) un Komisijas dienestu darba dokumentu, kas to papildina 
(SEC(2011)0398);

– ņemot vērā gada pārskatu par Eiropas Savienības politiku humānās palīdzības un civilās 
aizsardzības jomā un par tās īstenošanu 2010. gadā (COM(2011)0343) un Komisijas 
dienestu darba dokumentu (SEC(2011)0709);

– ņemot vērā Finanšu un administratīvās sistēmas nolīgumu (FAFA) starp Eiropas Komisiju 
un Apvienoto Nāciju Organizāciju;

– ņemot vērā Partnerattiecību pamatnolīgumu starp Komisiju un humānās palīdzības 
organizācijām (FPA);

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 48. pantu;

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas atzinumu (A7-
0000/2011);

A. tā kā humāno katastrofu skaits, biežums, apjoms un smagums ir dramatiski pieaudzis un 
skar aizvien lielāku pasaules daļu;

B. tā kā ES kā humānās palīdzības sniedzējas vadošā loma pasaulē, intervenču ES un ārpus 
tās skaita un biežuma pieaugums apvienojumā ar pašreizējiem budžeta ierobežojumiem 
akcentē pareizas finanšu pārvaldības atbilstoši ekonomikas, produktivitātes un 
efektivitātes principiem nozīmi;

C. tā kā milzīgās katastrofas Haiti un Pakistānā kārtējo reizi ir parādījušas, ka ES rīcībā 
esošie instrumenti reaģēšanai uz katastrofām ir jāuzlabo efektivitātes, ātruma un 
koordinēšanas ziņā;

ECHO kontroles, uzraudzības un pārraudzības sistēmas produktivitāte un efektivitāte

1. atzīmē ECHO apņemšanos un veiktos pasākumus ES humānās palīdzības produktivitātes 
un efektivitātes uzlabošanai;

2. atgādina par Eiropas Revīzijas palātas (ECA) atzinumu un tās gada pārskatiem, saskaņā ar 
kuriem vispārējās ex-ante kontroles, uzraudzības un pārraudzības sistēmas, ex-post
revīzijas pasākums, ECHO iekšējās revīzijas funkcijas tiek novērtētas kā kopumā 
efektīvas; tomēr uzsver, ka attiecībā uz visiem šiem aspektiem pastāv uzlabošanas 
iespējas;

Partnerattiecību pamatnolīguma (FPA) partneri: nevalstiskās organizācijas (NVO)

3. atzīmē, ka attiecības starp ECHO un tā partneriem NVO regulē FPA, taču budžeta izpildes 
metode ir tieša centralizēta pārvaldība;
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4. atzinīgi vērtē uzlaboto elastīgumu un efektivitāti, ko sekmēja 2008. gada FPA
salīdzinājumā ar 2005. gada FPA, piemēram, vairāk uz rezultātiem orientēto pieeju, A un 
P kontroles mehānismu ieviešanu, vienkāršošanu un lielāko skaidrību, sagatavojot 
vadlīnijas; aicina Komisiju turpināt pilnveidot pasākumus, ar ko tiek uzlabota sadarbības 
efektivitāte ar FPA partneriem, izmantojot 2012. gadā gaidāmo FPA; uzsver, ka tikmēr 
sadarbības efektivitātes uzlabošanai un pārmērīgā administratīvā sloga mazināšanai 
jānodrošina augsts pārskatatbildības un pārredzamības līmenis;

5. aicina Komisiju uzlabot metodes un praksi, kas tiek pielietota, novērtējot, vai potenciālais 
partneris var vai nevar pretendēt uz FPA; atgādina, ka pieredze pirms 2008. gada FPA
parakstīšanas rāda, ka sākotnējais novērtējums par labu partneriem P kontroles mehānisma 
ietvaros, kas balstās uz to iekšējās kontroles sistēmu uzticamību un finansiālo stabilitāti, 
bija pārāk optimistisks; atgādina, ka 2008. gada FPA ietvaros veiktā novērtējuma rezultātā 
daudzi no tiem bija jānovērtē zemāk — par A partneriem, tas ir, A kontroles mehānisma 
ietvaros;

6. aicina Komisiju nodrošināt, ka regulārajās partneru sistēmu revīzijās konstatētos trūkumus 
partneri laicīgi novērš un ka pretējā gadījumā tiek veikti nepieciešamie pasākumi; 
atgādina, ka ārējiem revidentiem jāturpina darbs pie savu ieteikumu partneriem kvalitātes 
uzlabošanas, ņemot vērā partneru specifiskās struktūras, lai nodrošinātu to īstenošanas 
akceptēšanu un iespējamību;

7. uzskata, ka, pateicoties ieviestajiem revīzijas un uzraudzības mehānismiem, pastāv lielāka 
pārskatatbildība FPA partneru efektivitātes un produktivitātes novērtēšanas ziņā 
salīdzinājumā ar ANO partneru novērtēšanu;

Starptautiskās organizācijas, ANO

8. atzīmē, ka attiecības starp ECHO un tā ANO partneriem regulē Finanšu un administratīvās 
sistēmas nolīgums (FAFA), turpretim attiecības ar Sarkanā Krusta struktūrām un 
Starptautisko Migrācijas organizāciju regulē starptautisko organizāciju (SO) FPA; 
atgādina, ka abos gadījumos budžeta izpildes metode ir kopīga pārvaldība;

9. uzsver, ka ES fondu kontroles un pārraudzības noteikumi un īstenošana kopīgas 
pārvaldības ietvaros ir parādījusi ievērojamus trūkumus; mudina Komisiju vienoties (jo 
īpaši ar ANO aģentūrām) par pasākumiem, lai varētu paļauties uz ANO iestāžu veikto 
revīzijas darbu un stiprināt un uzlabot ticamību, ko rada esošās pārbaudes, tai skaitā 
verifikācijas;

10. atgādina, ka notiekošās Finanšu regulas (FR) pārskatīšanas rezultātā ES fondi, kas tiek 
virzīti caur ANO un SO, jāpārvalda atbilstīgi netiešās pārvaldības nosacījumiem;

11. uzsver, ka kontroles prasības ES fondu netiešajai pārvaldībai jāuzlabo, saskaņojot ar 
prasībām dalītajai pārvaldībai; uzstāj, ka tāds pats pārskatatbildības līmenis jāievieš ES 
fondu netiešajai pārvaldībai, ko veic ECHO partneri, jo īpaši attiecībā uz to dokumentu 
sniegšanu Komisijai, kas minēti Komisijas priekšlikuma Finanšu regulai 57. panta 
5. punktā; uzsver, ka piekļuve ECHO partneru revīzijas ziņojumiem ir būtiska, pārbaudot 
no ES budžeta finansēto darbību pareizu finanšu pārvaldību;



PE469.994v01-00 6/15 PR\874732LV.doc

LV

12. uzstāj, ka revīziju rezultāti budžeta izpildes apstiprinātājiestādei jādara pieejami laicīgi; 
tas neierobežos ECA vai Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) pilnvaras un 
kompetences;

13. pauž nožēlu par to, ka ANO ziņojumi ir pārlieku vispārēji un tajos nav pietiekami daudz 
informācijas par rezultātiem; uzsver, ka ANO vienotā revīzijas principa dēļ un tādēļ, ka 
Komisijas kontroles kompetence aprobežojas ar verifikācijām un uzraudzību, ANO 
ziņojumi tomēr ir būtisks informācijas avots pārskatatbildības un pārredzamības 
nodrošināšanai;

14. aicina Komisiju nodrošināt, ka ANO ziņojumi ietver pietiekami daudz informācijas par 
projektu, kas realizēti ziņošanas laikposmā, rezultātiem, t. i., par guvumu un iznākumiem; 
uzsver, ka izmērāmiem guvuma un ietekmes rādītājiem jābūt neatņemamai ziņošanas 
kritēriju sastāvdaļai; pauž nožēlu par faktu, ka vairāk nekā 70 % ECHO atbilžu uz 
jautājumiem ECA anketās tās Īpašajam ziņojumam Nr. 15/2009 norādīts, ka ANO 
ziņojumi tika sniegti ar novēlošanos;

15. uzsver, ka pastāv domstarpības starp Komisiju un FAFA parakstītājiem attiecībā uz FAFA
verificēšanas klauzulas interpretāciju, īpaši attiecībā uz pārbaužu veikšanu; atzinīgi vērtē 
standarta darba uzdevuma (DU) verifikācijām pieņemšanu 2009. gada jūlijā, kas ir 
līdzeklis papildu norādījumu sniegšanai par verificēšanas klauzulas darbību un tās 
paskaidrošanai; atgādina, ka saskaņā ar pēdējiem ECHO Ārējā revīzijas sektora (EAS) un 
ECA slēdzieniem, sniedzot ikgadējo DAS, ir iespējama vēl labāka apstiprinātā DU un 
verificēšanas klauzulas paskaidrošana;

16. pauž nožēlu par grūtībām, ar ko ECA ir saskārusies, piekļūstot informācijai par ANO 
partneru veiktajām darbībām; atgādina, ka saskaņā ar FAFA verificēšanas klauzulu ES un 
tādējādi ECA var veikt finanšu pārbaudes uz vietas un ka ANO jāsniedz visa attiecīgā 
finanšu informācija; uzsver, ka ANO jānodrošina ECA nepieciešamā piekļuve 
informācijai un tādējādi jāizpilda FAFA verificēšanas klauzula;

17. atzinīgi vērtē diskusiju ar Pasaules Pārtikas programmu (WFP) pozitīvos rezultātus, 
saskaņā ar kuriem WFP mainīja savus noteikumus, lai savus iekšējās revīzijas ziņojumus 
padarītu pieejamus ECHO; aicina ECHO nekavējoties vest līdzīgas sarunas ar citām ANO 
aģentūrām, lai nodrošinātu vienkāršu un nebirokrātisku piekļuvi to iekšējiem revīzijas 
ziņojumiem; aicina Komisiju reizi sešos mēnešos informēt kompetentās EP komitejas par 
progresu sarunās; uzsver, ka visi iekšējās revīzijas ziņojumi jādara pieejami Komisijai 
elektroniski un nevis vienīgi attiecīgo ANO aģentūru telpās;

18. atgādina, ka 2010. gadā ar WFP sākās diskusijas, lai vienotos par kopēju metodiku, 
saskaņā ar kuru WFP veiks revīzijas ES finansētiem projektiem; aicina Komisiju 
veiksmīgi sasniegt šo mērķi un vest līdzīgas sarunas ar citiem ANO partneriem;

19. atzinīgi vērtē pašreizējos centienus, ko veic darba grupa „Pārskatatbildība par katastrofu 
gadījumos sniegto palīdzību un tās revīzija”, kura izveidota Starptautiskās Augstāko 
revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI) ietvaros un kuru vada Eiropas Revīzijas palātas 
loceklis; atgādina, ka divi galvenie mērķi ir: i) izveidot norādījumus un labu praksi ar 
mērķi galu galā izveidot vienotu integrētu ziņošanas modeli un ii) izveidot norādījumus un 
labu praksi katastrofu gadījumos sniegtās palīdzības revīzijas jomā;
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20. uzskata, ka šis ir būtisks solis, risinot pārredzamības un pārskatatbildības jautājumus 
sadarbībā ar ANO un citām starptautiskām organizācijām; mudina darba grupu izpildīt 
uzdevumu noteiktajā laikposmā;

21. uzsver, ka kopš 2006. gada beigās tika atklāts, ka Ziemeļkorejas valdība nepareizi 
izmantoja ANO fondus humānajiem un attīstības pasākumiem, ir izteikta plaša kritika par 
ANO veiktās fondu pārvaldības pārredzamības, pārskatatbildības, efektivitātes un 
produktivitātes trūkumu; pauž nožēlu, ka ANO reforma pārredzamības un 
pārskatatbildības jautājumos nav ievērojami pavirzījusies uz priekšu; uzsver, ka ES 
dalībvalstīm jāparāda lielāka politiskā griba, apņemšanās un saskaņa attiecībā uz reformas 
veicināšanu un lielākas pārskatatbildības nodrošināšanu; aicina ES Augsto pārstāvi 
ārlietās un drošības politikas jautājumos šo tematu noteikt par prioritāru un to sekmēt;

ECHO pārvaldītās ES humānās palīdzības sniegšanas efektivitāte un produktivitāte

22. uzsver, ka precīzs un saskaņots vajadzību novērtējums ir būtisks priekšnosacījums 
efektīvai humānās palīdzības sniegšanai; atzīst, ka, pateicoties pasaules vajadzību 
novērtējumam (GNA) un aizmirsto krīžu novērtējumam (FCA), ECHO pārvaldītā humānā 
palīdzība izpilda būtisko kritēriju: tā ir stingri balstīta uz vajadzībām; uzsver, ka Komisijai 
jāturpina centieni, iesaistoties debatēs par koordinētākas un saskaņotākas vajadzību 
novērtēšanas izveidi; šajā saistībā atzinīgi vērtē dialogu starp Komisiju un ANO;

FPA partneri

23. atgādina par secinājumiem pēc trim ECHO Ārējās revīzijas sektora (EAS) veiktiem 
galvenās pārvaldes revīziju cikliem attiecībā uz finanšu attiecību starp ECHO un tā 
partneriem veidu un stabilitāti; saskaņā ar tiem Komisijas piešķirtie fondi kopumā ir 
izmantoti pietiekami piesardzīgi un atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem un 
regulējumam;

24. atzīmē, ka lielākā daļa EAS veikto FPA partneru galveno pārvalžu revīziju ieteikumu 
attiecas uz partneru iepirkuma noteikumiem; vērš uzmanību uz vienu no būtiskākajiem 
galveno pārvalžu revīziju secinājumiem, saskaņā ar kuru ne visiem FPA partneriem (ne 
A kontroles mehānismā, ne P kontroles mehānismā) ir ieviestas procedūras, kas pilnībā 
atbilst 2008. gada FPA IV pielikuma principiem; atzīmē, ka pastāv domstarpības, kas 
saistītas ar pilnīgu iepirkuma datņu nodrošināšanu un labāk dokumentētu un pamatīgu 
iepirkuma procedūru izveidi;

25. atzīmē, ka FPA partneriem jārisina šādi jautājumi: atbilstošu iekšējās kontroles 
mehānismu izveide, finansiālo izmaksu sadalīšanas sistēmu uzlabošana un to 
pārredzamības sekmēšana, trūkumu izlabošana to pārskatu sniegšanas sistēmās un vadības 
apņemšanās atbilst kvalitātes standartiem, riska pārvaldības procesa izveide visai 
organizācijai un informētības palielināšana par krāpšanās un korupcijas draudiem;

26. atzīmē, ka ECHO partneri var slēgt apakšlīgumus ar īstenošanas partneriem, lai veiktu 
pasākumus humānās palīdzības darbību atbalstam; pauž nožēlu par to, ka FPA partneriem 
trūkst piemērotu procedūru, pārraudzības un piemērotas pārvaldības saistībā ar to 
īstenošanas partneriem; tādēļ aicina Komisiju risināt šo jautājumu, ņemot vērā risku, ko 
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tie var radīt krāpšanās gadījumā, pamata dokumentu nepieejamības dēļ, kā arī tādēļ, ka 
ECHO nav mehānismu īstenošanas partneru, ar ko noslēgti apakšlīgumi, identificēšanai;

27. uzskata, ka palīdzības saņēmēju īstena un pastāvīga iesaistīšana palīdzības pārvaldībā un 
plānošanā ir viens no būtiskiem humānās palīdzības sniegšanas kvalitātes un ātruma 
nosacījumiem, īpaši ilgstošu krīžu gadījumā; uzsver, ka daudzos gadījumos nav ieviesti 
oficiāli mehānismi palīdzības saņēmēju sūdzību/atsauksmju sniegšanai attiecīgajam 
partnerim; uzsver, ka tas ir būtisks pasākums efektivitātes un pārskatatbildības 
uzlabošanai, kā arī iespējamas palīdzības materiālu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai; 
aicina ECHO nekavējoties ieviest šādus mehānismus;

28. atgādina par EAS ieteikumu, kurā konstatēts, ka pastāv nepieciešamība pēc uzlabotas 
izdales un pēcizdales uzraudzības, ko veiktu darbinieki, kas nav iesaistīti pašā procesā, lai 
novērtētu, vai vajadzību novērtējumā ir konstatētas visas prasības un vai šīs prasības ir 
apmierinātas; aicina Komisiju vadīties pēc pieredzes, kas gūta, veicot šos uzraudzības 
pasākumus;

ANO partneri

29. atgādina par ECA atzinumu, kas pausts tās Īpašajā ziņojumā Nr. 15/2009, kurā norādīts, 
ka, izvēloties ANO partnerus, stratēģiskās un juridiskās prasības objektīvā un pārredzamā 
veidā izvēlēties partneri ir nepietiekami atspoguļotas lēmumu pieņemšanas praktiskajos 
kritērijos; uzstāj, ka, izvēloties ANO partneri humānās palīdzības darbības īstenošanai, 
jāparāda, ka šī pieeja ir efektīvāka un produktīvāka nekā citi palīdzības sniegšanas veidi; 
aicina Komisiju veikt sistemātiskus alternatīvu palīdzības sniegšanas mehānismu 
novērtējumus un tos dokumentēt, kā arī sniegt salīdzinājumus ar tiem;

30. atzīmē, ka papildus Komisijas ieguldījumam netiešajās izmaksās (līdz 7 % no pasākuma 
budžeta), t. i., izmaksās, kas nav tieši saistītas ar konkrētā projekta īstenošanu, tā finansē 
dažādas izmaksas, kas tieši saistītas (tiešās izmaksas) ar projektu, ietverot vietējo biroju, 
darbinieku un transporta atbalsta izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar pasākumiem; uzsver, 
ka atbalsta izmaksu, piemēram, transportam, uzglabāšanai un pārkraušanai (piemēram, 
palīdzība pārtikas jomā), līmeņi ievērojami atšķiras; atzīst, ka pamatojums tam var būt 
saistīts ar konkrētās valsts apstākļiem, bet, ka atšķirības var būt radušās arī sakarā ar 
nepieciešamību racionalizēt operācijas, lai tās padarītu izmaksu ziņā efektīvākas; ierosina, 
lai Komisija novērtē atbalsta izmaksu līmeni, atsaucoties uz attiecīgā tipa projekta parasto 
diapazonu vai rādītājiem, lai noteiktu, vai tas ir pieņemams;

Dažādi jautājumi

31. uzsver, ka papildus tādiem būtiskiem kritērijiem kā pieredze un kompetence, iepriekš 
veiktās darbības, koordinēšana, dialogs un ātrums arī efektivitātei izmaksu ziņā jābūt 
svarīgam kritērijam partneru atlasē; atzinīgi vērtē faktu, ka ECHO šobrīd strādā pie 
salīdzinošas izmaksu informācijas sistēmas („Cost Observed for Results”) ar 
salīdzināmām vienības izmaksām izstrādes; uzsver šī rīka sniegtās informācijas nozīmi, 
analizējot projekta priekšlikumu efektivitāti izmaksu ziņā;

32. uzskata, ka ECHO finansētās darbības ir pietiekami atpazīstamas; atzīst, ka ir svarīgi 
pasākumi atpazīstamības nodrošināšanai saistībā ar pārskatatbildību un lai palīdzētu 
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samazināt dubulta finansējuma risku; uzsver, ka tiem nav jākļūst par zīmola reklamēšanas 
līdzekļiem humānās palīdzības aģentūrām un tie nedrīkst pārvērsties par sacensību par 
atpazīstamību tā vietā, lai apmierinātu palīdzības saņēmēju faktiskās vajadzības;

33. uzskata, ka pieaugošajai nozīmei, kas tiek piešķirta konsorcijiem, ir potenciāli pozitīva 
ietekme humānās palīdzības apjoma palielināšanas un uzlabotas koordinēšanas ziņā; 
aicina Komisiju sniegt skaidrākus norādījumus, lai garantētu pārredzamību un 
nodrošinātu, ka konsorciji negatīvi neietekmē NVO kopienas dažādību, jo īpaši maza un 
vidēja izmēra organizācijas;

Ilgtspējības, saskaņotības un komplementaritātes nepieciešamība

34. uzsver, ka ir svarīga neatliekamās palīdzības, rehabilitācijas un attīstības sasaiste (LRRD), 
lai stiprinātu saikni starp neatliekamo palīdzību, atjaunošanu un attīstību un lai 
nodrošinātu vienmērīgu pāreju no humānās palīdzības uz attīstības palīdzību; uzsver, ka 
joprojām daudz jāstrādā, lai uzlabotu LRRD koordinēšanu, efektivitāti, produktivitāti un 
saskaņotību;

35. atzīst, ka ECHO sekmē katastrofu riska mazināšanu (DRR), izmantojot DIPECHO
programmu, un kā neatņemamu humānās palīdzības darbību daļu;

36. aicina ECHO vairāk koncentrēties uz humānās palīdzības darbību ilgtspējību; mudina 
ECHO īpaši pievērst uzmanību DRR un sagatavotībai katastrofām, stiprināt riska grupā 
esošo iedzīvotāju elastīgumu, uzlabojot to spējas, apmācot tos, palielinot sabiedrības 
informēšanu un izveidojot efektīvas agrīnās brīdināšanas sistēmas katastrofu 
apdraudētajās un krīzes skartajās valstīs, lai tās varētu atbilstoši reaģēt;

37. uzskata, ka kultūras konteksta izpratne un zināšanas par to ir galvenais faktors efektīvas 
humānās palīdzības sniegšanā; uzsver, ka, piemēram, produktiem, kas sniegti humānās 
palīdzības darbību laikā, jābūt vietējiem iedzīvotājiem piemērotiem un pieņemamiem;

38. aicina ECHO rūpīgi apsvērt iespējamo humānās palīdzības negatīvo ietekmi; uzsver, ka, 
piemēram, pārtikas palīdzības pārpalikums var mudināt atteikties no vietējās pārtikas 
ražošanas, tam var būt negatīva ietekme uz vietējiem tirgiem un tādējādi ilgtermiņā 
apdraudēt nodrošinājumu ar pārtiku;

39. mudina Komisiju nodrošināt lielāku saskaņotību un komplementaritāti humānās 
palīdzības un attīstības palīdzības starpā gan politikas līmenī, gan praksē;

40. uzskata, ka pašreizējā spēcīgā pārtikas krīze Āfrikas ragā ir arī traģisks neveiksmīgās 
starptautiskās humānas un attīstības palīdzības saskaņotības un komplementaritātes 
rezultāts; uzsver, ka atšķirībā no dabas katastrofām šī ir lēnas iedarbības krīze, kas 
pakāpeniski ir saasinājusies, kļūstot par humānu katastrofu; atgādina, ka diemžēl sausums 
un pārtikas trūkums Āfrikas ragā ir pastāvīgs; pauž nožēlu par faktu, ka, neskatoties uz šo 
realitāti un lielo attīstības palīdzības apjomu, kas ir sniegts šim reģionam pēdējās 
desmitgadēs, nav redzamu rezultātu vietējo zemkopju pašapgādes stiprināšanā un tādējādi 
ilgtspējības nodrošināšanā;

Haiti un Pakistāna
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41. pauž nožēlu par to, ka 2010. gadu atcerēsies kā divu milzīgu katastrofu gadu: postošās 
Haiti zemestrīces gadu, kam sekoja holēras epidēmija, un bezprecedenta plūdu Pakistānā 
gadu;

42. atzīmē, ka 2010. gadā ECHO piešķīra Haiti EUR 122 milj. un EUR 150 milj. Pakistānai 
un ka humānās palīdzības finansējums, ko ECHO piešķīra Pakistānai, bija apjomīgākā 
viena gada laikā veiktā intervence;

43. atzīst, ka katastrofu apjoms un ar to saistītie sarežģījumi, ietverot fiziskas piekļuves un 
drošības problēmas, apstākļus padarīja ļoti sarežģītus; uzsver, ka abas katastrofas atklāja 
līdzīgas problēmas;

44. uzsver, ka efektīva starptautiskā koordinēšana ir būtisks priekšnosacījums humānās 
palīdzības efektivitātei un produktivitātei; atzīst pievienoto vērtību, ko rada darbība ANO 
Humānās palīdzības koordinācijas biroja (OCHA) paspārnē, kā arī šāda veida darbības 
nepieciešamība humānās palīdzības pasākumos;

45. atzīmē, ka Komisija sniedz OCHA ievērojamu atbalstu; pauž nožēlu par faktu, ka pieredze 
Haiti un Pakistānā izcēla pašreizējo nepietiekamo OCHA koordinēšanas spēju; uzsver, ka 
OCHA spēju pildīt savu koordinēšanas funkciju negatīvi ietekmēja mazās spējas, 
neadekvātais vajadzību novērtējums un daļēji funkcionējoši elektroniskie rīki, kas 
nepieciešami informācijas apstrādei;

46. atzīmē, ka Komisija ANO sniedza ievērojamu atbalstu tās centienos izstrādāt un ieviest 
klasteru sistēmu; uzsver, ka abas katastrofas parādīja, ka joprojām daudz jāstrādā pie tās 
efektivitātes, produktivitātes un koordinēšanas uzlabošanas un pie īpašumtiesību un 
pārskatatbildības stiprināšanas;

47. uzsver, ka Komisija Parlamenta referentam nesniedza ECHO partneru gala aprakstošos un 
finanšu ziņojumus par humānās palīdzības darbību īstenošanu pēc Haiti un Pakistānas 
katastrofām 2010. gadā, to pamatojot ar faktu, ka ziņojumos ir konfidenciāla informācija 
par ECHO partneriem; uzsver, ka Parlamentam jābūt pieejamiem šādiem ziņojumiem vai 
vismaz galvenajiem faktiem par darbību īstenošanas efektivitāti un produktivitāti, lai tas 
spētu novērtēt to finanšu pārvaldības pareizību;

48. aicina Komisiju izskatīt jautājumus, kas saistīti ar ANO, kopā ar attiecīgajām ANO 
iestādēm;

49. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

ECHO kā humānās palīdzības sniedzējs

ES (Komisija kopā ar dalībvalstīm) ir pasaules lielākā humānās palīdzības sniedzēja. ES 
kopējais ieguldījums humānajā palīdzībā, ieskaitot dalībvalstu ieguldījumu, 2010. gadā bija 
EUR 2956 milj., no tā ES dalībvalstu daļa bija 64 %, un ar Komisijas starpniecību novirzītie 
fondi sastādīja 36 %.

ECHO ir Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāts (ĢD), kas atbildīgs par ES humānās palīdzības 
īstenošanu (Regula (EK) Nr. 1257/96). ECHO pilnvaras ietver humāno palīdzību un civilo 
aizsardzību, kas ir divi galvenie ES rīcībā esošie instrumenti humānās palīdzības sniegšanas 
nodrošināšanai katastrofu un ilgstošu konfliktu upuriem.

ECHO savas pilnvaras īsteno, finansējot aptuveni 200 partneru: NVO, ANO aģentūras, 
starptautiskas organizācijas un specializētas dalībvalstu aģentūras. Komisija savus humānās 
palīdzības pasākumus pārvalda no galvenās pārvaldes Briselē, izmantojot vairāk nekā 
40 vietējo biroju tīklu visā pasaulē.

ECHO finanšu resursi un cilvēkresursi

ECHO pārvaldītais vidējais gada budžets humānās palīdzības pasākumiem laikposmā no 
2006.–2010. gadam ir EUR 889. Sākotnējais humānās palīdzības budžets 2010. gadā 
EUR 835 milj. apmērā vairākas reizes tika palielināts, kopumā līdz EUR 1115 milj., lai 
reaģētu uz jaunajām krīzēm un dabas katastrofām, kas radās gada laikā, t. i., divām 
milzīgajām katastrofām Haiti un Pakistānā, kā arī pārtikas krīzi Sāhelas apgabalā.
Salīdzinājumā ar 2009. gada budžetu tas bija palielinājums par 21,8 %. 2009. gada budžets 
salīdzinājumā ar 2008. gada budžetu tika samazināts par 0,8 %.

Humānās palīdzības operācijas finansē no EK budžeta 23. sadaļas humānajai palīdzībai un 
civilajai aizsardzībai. Ar budžeta lēmējiestādes apstiprinājumu ES humānās palīdzības 
budžetu var palielināt, mobilizējot fondus no ārkārtas palīdzības rezerves (EAR) —
40. sadaļas —, lai reaģētu uz vajadzībām, ko radījuši neparedzami atgadījumi. Citi avoti ir 
pārcelšana no citām budžeta līnijām, piemēram, no ārējās palīdzības pozīcijas un ĀKK valstu 
gadījumā — no EAF rezervēm (B kategorijas līdzekļi). ECHO tā 18 pastāvēšanas gados katru 
gadu ir bijis jāmeklē budžeta palielināšanas iespējas. Vidējais ārkārtas palīdzības rezerves 
izmantojums pēdējos piecos gados ir EUR 127 milj. gadā, taču vidējais EAF fondu 
izmantojums šajā pašā periodā ir EUR 44 milj. gadā.

ECHO galvenajā pārvaldē 2010. gada beigās strādāja 289 darbinieki. To ekspertu skaits, kas 
strādā uz vietas un ar ko bija noslēgti līgumi, bija 107 eksperti, un ECHO vietējos birojos 
strādāja 306 vietējie darbinieki. Tādējādi 2010. gada beigās ECHO vietējos birojos kopumā 
strādāja 413 darbinieki. Salīdzinājumā ar 2009. gadu darbinieku skaits palielinājās gan 
galvenajā pārvaldē, gan vietējā mērogā. Galvenās pārvaldes darbinieku skaits palielinājās par 
17 %, taču vietējā mērogā strādājošo darbinieku kopējais skaits palielinājās par 5 %.

2010. gadā ECHO finansējuma daļa, kas novirzīta ar NVO starpniecību, palielinājās no 44 % 
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2008. gadā līdz 50 % 2010. gadā. Šajā pašā periodā finansējuma daļa, ko saņēma ANO, 
samazinājās no 46 % uz 39 %. 2008. gadā finansējuma, kas piešķirts ANO (46 %), 
procentuālā attiecība bija īpaši liela pārtikas krīzes dēļ: ar to saistītās operācijas galvenokārt 
īstenoja WFP. 2010. gadā citas starptautiskās organizācijas saņēma 11 % no ECHO
finansējuma. Šis īpatsvars salīdzinājumā ar 14 % 2009. gadā samazinājās, taču nedaudz 
palielinājās salīdzinājumā ar 10 % 2008. gadā.

Apskatot ECHO finansējuma humānajai palīdzībai ģeogrāfisko sadalījumu 2010. gadā, lielākā 
saņēmēja bija Āfrika (42 % no finansējuma), tai sekoja Āzija, Latīņamerika, Karību jūras 
reģiona un Klusā okeāna valstis (39 % no finansējuma). Salīdzinājumā ar 2009. gadu 
finansējums Āfrikai samazinājās par 9 %, taču finansējums Āzijai, Latīņamerikai, Karību 
jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm palielinājās par 12 %. Šī pieauguma iemesls bija divas 
smagās katastrofas Haiti un Pakistānā 2010. gadā.

Finansējums palīdzībai, kas nav saistīta ar ģeogrāfisko aptvērumu, t. i., iespēju veidošanai, 
dotācijām un pakalpojumiem, informēšanai, tīkla un mācību iniciatīvai NOHA1 humānās 
palīdzības jomā palika 4 %.

ECHO pārbaužu un bilanču sistēma

ECHO nolīgumi par humānās palīdzības operācijām ar partneru NVO tiek īstenoti atbilstoši 
tiešās centralizētās pārvaldības metodei. Nolīgumu ar ANO un citām starptautiskajām 
organizācijām pārvaldības veids ir kopīgā pārvaldība.
2010. gadā 53,4 % no ECHO parakstītajiem līgumiem tika pārvaldīti, pielietojot tiešu 
centralizētu pārvaldību, un 46,4 % — saskaņā ar kopīgās pārvaldības principu.

Tiešā centralizētā pārvaldība nodrošina lielāku pārskatatbildību tās veida dēļ. Kopīgās 
pārvaldības gadījumā, neskatoties uz tās nosaukumu, ar budžeta izpildi un kontroli saistītie 
uzdevumi netiek pārvaldīti kopīgi. Tā vietā tos deleģē starptautiskajām organizācijām, lai tie 
tiktu izpildīti, ievērojot pašu organizāciju pārskatu sniegšanas, revīzijas, iekšējās kontroles un 
iepirkuma procedūras, ja tās atbilst starptautiski pieņemtiem standartiem. Ekskluzīvas vai 
vienotas revīzijas principa dēļ Komisija revīziju neveic. Tā vietā tā veic uzraudzību uz vietas 
un verifikācijas misijas. Ir izteikta periodiska gan ECA, gan Parlamenta kritika saistībā ar 
budžeta izpildes procedūru par starptautisko organizāciju kopīgās pārvaldības metodi. Kritika 
bija vērsta uz saskaņotības un elastības trūkumu, kā arī uz dažādajiem neskaidrību avotiem, 
kas radušies no daudzajiem pievienotajiem tiesību aktu slāņiem, kuri ir galvenais kļūdu 
iemesls. Būtisks kritikas punkts bija arī trūkumi ES fondu izmantošanas kontroles un 
pārraudzības ziņā.

Komisijas priekšlikumā pārskatīt Finanšu regulu (FR) šis jautājums ir apskatīts, kopīgās 
pārvaldības metodi aizstājot ar netiešo pārvaldību. Lai stiprinātu to pušu atbildību, kas 
pārvalda budžetu Komisijas vārdā, tām būtu pienākums sniegt Komisijai:
a) pārskatu par uzticēto uzdevumu izpildi;
b) atskaites par izdevumiem, kas radušies, pildot uzticētos uzdevumus;
c) visu pieejamo revīziju un kontroļu, kas ir veiktas, rezultātu kopsavilkumu, ietverot 

                                               
1 Humānās palīdzības tīkls
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sistemātisku vai regulāru trūkumu analīzi, kā arī veiktās vai plānotās korektīvās darbības; 
d) vadības ticamības deklarāciju, kurai pievienots neatkarīgas revīzijas atzinums par to.

Tomēr saskaņā ar Finanšu regulas priekšlikumu iepriekš minētie pienākumi nedrīkstētu skart 
nosacījumus, kas izklāstīti nolīgumos, kuri noslēgti ar starptautiskajām organizācijām, lai 
ņemtu vērā ārējo attiecību raksturīgās iezīmes. Uz starptautiskajām organizācijām Finanšu 
regula neattiecas, un par visiem noteikumiem saistībā ar ES fondu īstenošanu ar tām 
jāvienojas sarunu par pamatnolīgumiem vai ieguldījumu nolīgumiem procesā.
Jūsu referents uzskata, ka pārskatatbildības un kontroles prasībām, kas noteiktas netiešajai 
pārvaldībai, jo īpaši saistībā ar piekļuvi revīzijas ziņojumiem, jāattiecas uz starptautiskajām 
organizācijām, t. i., uz ANO, Sarkanā Krusta struktūrām un IOM. Piekļuve ECHO partneru 
iekšējās revīzijas ziņojumiem ir būtiska, lai pārbaudītu, vai to finanšu pārvaldība ir laba.

Partnerattiecību pamatnolīgums
Attiecības starp ECHO un NVO regulē partnerattiecību pamatnolīgumi (FPA), kuros ir 
definētas lomas un atbildības humānās palīdzības operācijās, ko finansē ES. Pašreizējais FPA
stājās spēkā 2008. gada 1. janvārī, un tas būs spēkā līdz 2012. gada 31. decembrim. FPA
iekšējās kontroles mehānismi ietver regulārus partneru novērtējumus, izvēlētu projektu ex-
ante kontroles pirms to parakstīšanas, regulāru uzraudzību to īstenošanās laikā, ex-post
revīziju pēc to pabeigšanas, kā arī izvērtējumus.

Partneru atlase un novērtējums
FPA parakstīšana ir balstīta uz Komisijas novērtējumu par humānās palīdzības organizāciju 
atbilstību nosacījumiem, kas izklāstīti Humānās palīdzības regulā un Finanšu regulā.
Parakstot FPA, partneriem tiek piešķirts A vai P kontroles mehānisms. Iedalījums tika ieviests 
ar 2008. gada FPA, lai sekmētu un uzlabotu sadarbības efektivitāti starp Komisiju un tās 
partneriem.

P kontroles mehānisma (P nozīmē Prior assessment — „iepriekšējs novērtējums” vai own 
Procedures — pašu procedūras) statuss tiek piešķirts ECHO partneriem, balstoties uz ex-ante
novērtējumu. ECHO novērtē savu partneru tehniskās spējas, t. i., iekšējās kontroles sistēmu 
un riska pārvaldību, organizatoriskās procedūras, finansiālo stabilitāti un iepirkuma 
noteikumus un procedūras. Tādējādi P kontroles mehānisms ir piemērojams darbībām, ja 
līgumslēdzējas iestādes finansiālā, iekšējā kontrole un iepirkuma procedūras tiek atzītas par 
atbilstošām starptautiski pieņemtiem standartiem. Attiecīgi P kontroles partneri:
a) var piemērot savas iepirkuma procedūras;
b) ievēro nosacījumus FPA IV pielikuma 2. iedaļā (vispārēji nosacījumi par, piemēram, 
ētisku, pārredzamu iepirkumu un konkursu) un 4. iedaļā (Īpaši noteikumi);
c) uz P kontroles partneru darbībām neattiecas līgumiski ierobežojumi finansējumam.
P kontroles mehānismam ir paredzētas dažas kontroles saistībā ar gala ziņojuma sastādīšanu, 
uzraudzību, ex-post revīzijām attiecībā uz pašas humānās palīdzības organizācijas noteikumu 
un procedūru īstenošanu.
Atšķirībā no partneriem, kam piešķirts A kontroles mehānisms, P kontroles mehānisma 
partneriem tiek veikts mazāks skaits iekšējās kontroles sistēmu revīziju.

A kontroles mehānisma (A nozīmē Action related monitoring — ar darbību saistīta 
uzraudzība) ietvaros nav nepieciešams tādas pats ex-ante ticamības līmenis attiecībā uz 
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ECHO partneru finansiālajām, iekšējām kontrolēm un iepirkuma procedūrām. Tajā galvenā 
uzmanība ir vērsta uz pasākumu īstenošanas uzraudzību, apjomīgākām kontrolēm saistībā ar 
gala ziņojumu, ko papildina darbību ex-post revīzijas un FPA nosacījumu ievērošana.
Attiecīgi partneriem, kas īsteno darbības, piemērojot A kontroles mehānismu:
a) ir noteikta maksimālā finansējuma robeža; kā arī
b) jāievēro visi IV pielikuma nosacījumi, arī 3. nodaļa, kurā detalizēti izklāstītas iepirkuma 
procedūras, kā arī ECHO Humānās palīdzības vadlīnijas attiecībā uz iepirkumu.

ECHO veica arī periodisku humānās palīdzības organizāciju, kas parakstījušas 
Partnerattiecību pamatnolīgumu, novērtējumu (FPA 12. pants), piemērojot divu posmu 
procedūru.

2008., 2009. un 2010. gada periodisko novērtējumu rezultāti
Ikgadējo novērtējumu rezultāti 2008., 2009. un 2010. gadā parādīja, ka kopš FPA
parakstīšanas partneru, kam piešķirts A kontroles mehānisms, skaits palielinājās no 22 % līdz 
44 %, taču partneru, kam piešķirts P kontroles mehānisms, skaits samazinājās no 78 % līdz 
56 %. Šobrīd no 182 partneriem 79 ir A kontroles mehānisms un 93 ir P kontroles mehānisms.

Uzraudzība projektu īstenošanas laikā
Papildus regulārai partneru novērtēšanai un ex-ante kontrolei, lai novērtētu partnera atbilstību, 
ECHO ar pārvaldes iestāžu ekspertu un uz vietas norīkoto ekspertu starpniecību cieši uzrauga 
īstenošanu, kas ietver projekta uzraudzību ar uz vietas norīkoto ekspertu tīkla starpniecību, 
regulārus apmeklējumus, ko veic ģeogrāfisko nodaļu pārstāvji, revidenti un vadības pārstāvji, 
obligātus partneru ziņojumus pēc tam, kad beigusies operācija, lai pamatotu to izdevumus.
Vidēji gadā tiek veikti aptuveni 10 novērtējumi, pievēršoties galvenajām valstu operācijām 
(t. i., operācijām, kas kopumā saņem aptuveni EUR 50 milj. finansējumu un kas nav tikušas 
novērtētas pēdējos trīs gados), partneriem un tematiskiem jautājumiem.

Revīzijas
ECHO Ārējās revīzijas sektors (EAS) veic ārējo partneru un darbuzņēmēju darbību revīzijas.
Revīzijas stratēģijas pamatā ir divpusēja pieeja: t. i., cikliskas revīzijas galvenajās pārvaldēs 
(galveno pārvalžu revīzijas) īstenotajiem projektiem un revīzijas uz vietas notiekošajiem 
projektiem. Revīzijas partneru galvenajās pārvaldēs notiek reizi divos līdz reizi četros gados, 
tām ir jānodrošina ikgadējais aptvērums 25–30 % apmērā. Šo revīziju secinājumus analizē 
Komisijas ierēdņi, un tiek veikti atbilstoši turpmākie pasākumi, piemēram, fondu piedziņa.

Iekšējās revīzijas struktūra sniedz pārliecības radīšanas un konsultēšanas pakalpojumus ar 
mērķi palielināt ECHO operāciju vērtību un tās uzlabot. Tā sniedz ieteikumus par riska 
pārvaldības, kontroles un vadības procesu uzlabošanu.

ANO
Attiecības starp ECHO un ANO regulē Finanšu un administratīvās sistēmas nolīgums 
(FAFA).
Komisija vispirms novērtē savu ANO partneru finanšu kontroles mehānismus, izmantojot 
četru pīlāru analīzi, lai pārliecinātos, ka tie atbilst starptautiskajiem standartiem. Komisija 
veic arī uzraudzību uz vietas un verifikācijas misijas. Lai gan tas neietilpst Komisijas 
uzraudzības procedūrās, ECA Komisijas kontu ikgadējās finanšu revīzijas ietvaros pārbauda 
caur ANO organizācijām veikto izdevumu parauga atbilstības pārbaudi.
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