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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že Evropská unie musí vzhledem k rostoucímu výskytu rozsáhlých přírodních 
katastrof posílit svou schopnost reakce na tyto mimořádné události; v této souvislosti 
připomíná, že Evropský parlament již mnoho let usiluje o vytvoření realističtějšího 
rozpočtu pro humanitární pomoc, který by vyřešil dlouhodobě nedostatečné financování 
příslušných rozpočtových položek, zajistil potřebné finanční rozpětí během celého 
rozpočtového roku a umožnil zachovat logickou rovnováhu mezi financováním činností 
zaměřených na prevenci humanitárních katastrof a činností zaměřených na rychlé zvládání 
naléhavých situací, ať už přírodního původu nebo způsobených lidským faktorem; vítá 
nedávné sdělení Evropské komise o víceletém finančním rámci na období 2014–2020, 
který počítá s navýšením rozpočtu nástroje humanitární pomoci na 6,4 miliardy EUR 
(jednalo by se tedy v průměru o 915 milionů EUR ročně oproti 813 milionům EUR 
v období 2007–2013); s uspokojením rovněž konstatuje, že pro totéž období byla zvýšena 
rezerva pro naléhavou pomoc na 2,5 miliardy EUR a byl předložen návrh na převedení 
nevyčerpaných prostředků z rezervy do nadcházejícího roku, a vyzývá Komisi, aby tyto 
finanční prostředky byly prvořadě určeny na naléhavé humanitární potřeby;

2. žádá, aby byly z rozpočtu EU podporovány činnosti zaměřené na předvídání katastrof 
a přípravu na ně, jakož i na prevenci a rychlejší reakci a aby bylo podporováno 
flexibilnější zavádění opatření pro rozvoj umožňujících překonat krizové situace; 
vyjadřuje politování nad tím, že konkrétní pokrok ve smyslu vzájemného provázání 
naléhavé pomoci, obnovy a rozvoje je stále omezený, a to i přes skutečnost, že 
v uplynulých letech vzrostl počet přijatých politických závazků; žádá tedy, aby bylo 
poskytnuto více prostředků na zajištění kontinuálního poskytování pomoci v přechodné 
fázi mezi naléhavou humanitární a rozvojovou pomocí a aby tyto prostředky byly lépe 
spravovány a aby se zvážilo, jak lze dosáhnout větší flexibility a komplementarity 
stávajících finančních mechanismů, zejména v rámci strategických dokumentů pro 
jednotlivé země a regiony Evropského rozvojového fondu a nástroje rozvojové pomoci; 
vyzývá k tomu, aby zvláštní péče byla věnována dětem, těhotným ženám a matkám 
malých dětí, co se týče poskytování jídla a šatstva, evakuace, přepravy a zdravotního 
vybavení, s cílem zabránit nechtěným těhotenstvím a pohlavně přenosným chorobám, což 
jsou oblasti, které byly ve stávajících finančních mechanismech označeny za prioritní;

3. doporučuje, aby se tato přechodná fáze obnovy mezi naléhavou pomocí a rozvojem 
soustředila především na budování kapacit místních orgánů a na úzké zapojení místních 
nevládních organizací a sdružení do fází plánování a provádění s cílem vytvořit základ 
pro vysoce kvalitní a účinné programy lidského rozvoje a usnadnit jejich uplatňování;

4. uznává výhody nalezení nových způsobů financování ze strany GŘ ECHO a jeho 
partnerů; současně vyzývá k respektování různorodosti subjektů – Organizace spojených 
národů, Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a nevládních 
organizací – v rámci financování a provádění evropských humanitárních programů, neboť 
katastrofy mají často nadnárodní povahu a vyžadují vícestranná a koordinovaná řešení;
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podporuje snahy o posílení kapacit místních subjektů a zvýšení účinnosti hodnocení 
a rychlých zásahů na místě prostřednictvím kanceláří generálního ředitelství pro 
humanitární pomoc a odborníků přítomných na místě;

5. zdůrazňuje, že GŘ ECHO spolupracuje díky účinné metodě výběru – jako je rámcová 
dohoda o partnerství – a vypracovaným standardům a postupům v oblasti humanitární 
pomoci s partnery, kteří odvádějí kvalitní práci; zdůrazňuje rovněž, že účinná kontrola 
využívání prostředků v rámci auditů prováděných soukromými firmami u partnerských 
subjektů má zásadní význam a přispívá k legitimizaci humanitární oblasti; s ohledem na 
zachování rozmanitosti partnerů a zajištění přístupu malých a středních nevládních 
organizací k finančním prostředkům však konstatuje, že administrativní postupy pro 
získání přístupu k prostředkům jsou velmi složité a správní poplatky příliš vysoké, což je 
velmi nákladné pro nevládní organizace, a že kvůli nedostatečným lidským zdrojům je 
obtížné provádět audity, a proto se přimlouvá za to, aby byly používané nástroje 
uzpůsobeny humanitární pomoci a místním potřebám tak, aby byla humanitární pomoc 
vhodně nasměrována a aby mohla být v rané fázi zahájena koordinace činností různých 
přítomných humanitárních organizací;

6. vítá úsilí GŘ ECHO podporující používání inovativních přístupů, jako je např. přístup na 
základě hotovostních toků, zejména nepodmíněné převody prostředků ve prospěch 
nejzranitelnějších skupin; shledává, že tyto přístupy mohou být díky využívání místních 
trhů účinnější a nemusí zahrnovat větší svěřenecké riziko než věcná pomoc; vyzývá tedy 
GŘ ECHO, aby nadále rozvíjelo přístup založený na hotovostních tocích a aby své 
partnery podněcovalo k jeho využívání.
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