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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че ЕС трябва да подобри своята способност за реагиране по отношение 
на зачестяването на големи природни бедствия; във връзка с това припомня, че 
Европейският парламент от много години призовава за по-реалистичен бюджет за 
хуманитарната помощ, за да се избегне хроничното недостатъчно финансиране на 
съответните бюджетни редове и за да може да се гарантира свобода на действие във 
финансово отношение през цялата финансова година, както и за да се запази във 
времето равновесието между финансирането за дейности, насочени към 
предотвратяване на хуманитарни катастрофи, и действия, целящи бързо реагиране 
на извънредни ситуации, независимо дали те са предизвикани от природни явления 
или от човешка намеса; приветства неотдавнашното съобщение на Европейската 
комисия за финансовата рамка за периода 2014-2020 г., което предвижда 
увеличаване на бюджета за инструмента за хуманитарна помощ , т.е. 6,4 млрд. EUR
за този период (или 915 млн. EUR средно годишно спрямо 813 млн. EUR за периода 
2007-2013 г.); също така отбелязва със задоволство увеличаването на резерва за 
спешна помощ за същия период на 2,5 млрд. EUR, както и предложението за 
прехвърляне на неизползваните средства от резерва към следващата година и 
призовава Комисията тези средства да продължат да бъдат предназначени основно 
за спешни хуманитарни нужди;

2. призовава бюджетът на ЕС да подкрепя действия, предназначени за прогнозиране, 
подготовка, предотвратяване и по-бързо реагиране на бедствия, както и да спомага 
за по-гъвкаво предприемане на мерки за развитие като средство за излизане от 
кризисни ситуации; изразява съжаление за това, че конкретният напредък по 
отношение на връзката между неотложна помощ, възстановяване и развитие все 
още продължава да е ограничен, въпреки многото политически ангажименти, поети 
през последните години; също така призовава да се отделят повече средства, които 
да се управляват по-добре, с цел осигуряване на приемственост на помощта в 
преходните етапи между спешните мерки и развитието, както и размисълът да се 
насочи към повече гъвкавост и взаимно допълване на съществуващите финансови 
механизми, по-специално в рамките на стратегическите документи на ЕФР и ИСР 
по държави/региони; призовава за специални грижи за децата, както и за 
бременните жени и майките с малки деца по отношение на осигуряването на храна, 
облекло, средства за евакуация и превоз, както и медицинско оборудване, така че 
да се избегнат нежелани бременности и болести, предавани по полов път, като тези 
действия са приоритетни в рамките на съществуващите финансови механизми;

3. препоръчва тази преходна фаза на възстановяване между спешната помощ и 
развитието да се съсредоточи основно върху укрепването на капацитета на 
местните институции и активното участие на НПО и местни асоциации на етапите 
на планиране и прилагане, с оглед улесняване и поставяне на основите за 
изпълнението на качествени и ефективни програми за човешко развитие;
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4. признава ползата от търсенето на нови начини за финансиране от ГД „Хуманитарна 
помощ” заедно с нейните партньори; същевременно призовава за зачитане на 
многообразието от участници в рамките на финансирането и прилагането на 
европейските хуманитарни програми – ООН, Международното движение на 
Червения кръст и Червения полумесец, НПО – предвид това, че катастрофите често 
имат транснационален характер и изискват многостранни и координирани реакции;
насърчава работата по укрепване на капацитета на местните организации и 
повишаването на капацитета за бърза оценка и реакция на място посредством 
бюрата на ГД „Хуманитарна помощ” и експертите на място;

5. подчертава качествената работа на партньорите на ГД „Хуманитарна помощ” чрез 
ефективен метод на подбор, като например рамковия договор за партньорство, и 
разработване на стандарти и практики, предназначени за хуманитарната област;
подчертава също така, че е важно да се упражнява ефективен контрол по отношение 
на използването на средствата в рамките на партньорски проверки, извършвани от 
частни фирми, както и че това допринася за легитимността на хуманитарната 
област; отбелязва обаче, с оглед запазване на многообразието от партньори и 
гарантиране достъпа на малки и средни НПО до средствата, сложността на 
административните процедури за достъп до средствата и прекомерната 
административна тежест, които струват много скъпо на НПО, както и трудностите, 
срещани при проверките поради липсата на човешки ресурси, и призовава за 
адаптиране на използваните инструменти към изискванията на хуманитарната 
област и нуждите на местно равнище, така че хуманитарната помощ да бъде 
ориентирана по подходящ начин и координацията на действията на различните 
налични организации за оказване на помощ да започне на ранен етап;

6. приветства усилията, положени от ГД „Хуманитарна помощ” за насърчаване 
използването на новаторски подходи като „подхода на касова основа”, и по-
специално безусловните трансфери, които са насочени към най-уязвимите групи;
отбелязва, че като се използват местните пазари, тези подходи могат да бъдат по-
ефективни и не водят непременно до по-висок фидуциарен риск, отколкото 
помощта в натура; така че насърчава ГД „Хуманитарна помощ” да продължи да 
развива „подходите на касова основа” и да поощрява своите партньори да ги 
използват.



AD\883701BG.doc 5/5 PE472.100v02-00

BG

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане 7.11.2011 г.

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

24
0
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Thijs Berman, Leonidas Donskis, Charles Goerens, András Gyürk, Eva 
Joly, Franziska Keller, Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert 
Neuser, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, 
Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Santiago Fisas Ayxela, Fiona Hall, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, 
Horst Schnellhardt, Giancarlo Scottà, Jan Zahradil

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Josefa Andrés Barea, Sophie Auconie, João Ferreira


