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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at EU bør styrke sin reaktionskapacitet i lyset af den voldsomme vækst i 
antallet af store naturkatastrofer; minder i dette perspektiv om, at Parlamentet i indtil flere 
år har slået til lyd for et budget til den humanitære indsats af en mere realistisk 
størrelsesorden for at modvirke den kroniske underfinansiering af de pågældende 
budgetposter og for at kunne tilsikre finansiel bevægelsesfrihed i løbet af regnskabsåret, 
såvel som for at opretholde en sammenhængende ligevægt mellem finansiering af tiltag til 
forebyggelse af humanitære katastrofer og indsats i nødsituationer, hvad enten de er 
forårsaget af naturkræfter eller af mennesker; glæder sig over Kommissionens nyligt 
fremlagte meddelelse om en flerårig finansiel ramme for 2014-2020, der opererer med en 
forhøjelse af budgettet til instrumentet for humanitær bistand til 6,4 mia. EUR for denne 
periode (svarende til et årligt gennemsnit på 915 mio. EUR mod 813 mio. EUR for 2007-
2013); bemærker endvidere med tilfredshed, at der er sket en forhøjelse af reserven til 
nødhjælp i samme periode til 2,5 mia. EUR, og bemærker forslaget om at overføre de 
ubrugte midler i reserven til det følgende år og anmoder Kommissionen om at påse, at 
disse midler fortrinsvist anvendes til humanitær nødhjælp;

2. anmoder om, at EU-budgettet anvendes til at støtte tiltag, der har til formål at foregribe, 
forberede sig på, forebygge og reagere hurtigere på katastrofer, når de indtræffer, såvel 
som at gøre det muligt under mere fleksible former at iværksætte udviklingstiltag til 
overvindelse af krisesituationer; beklager, at de konkrete fremskridt med hensyn til 
sammenkobling af nødhjælp, rehabilitering og udvikling stadig er begrænsede trods de 
mange politiske tilsagn i løbet af de seneste år; opfordrer derfor til, at der afsættes flere 
og bedre forvaltet midler til at sikre kontinuitet i bistanden i overgangsfasen mellem 
nødhjælp og udvikling, og at der i øget grad gøres overvejelser om fleksibiliteten og 
komplementariteten af de eksisterende finansielle foretagender, navnlig i forbindelse med 
lande- og regionsstrategidokumenterne for EUF og ICD; opfordrer til, at der i særlig grad 
tages hånd om børn, såvel som om gravide og mødre med småbørn, hvad angår 
forsyninger af fødevarer og tøj, evakuering og transport såvel som medicinsk udstyr til at 
forebygge uønskede graviditet og seksuelt overførte sygdomme, der er prioriterede 
indsatsområder under de nuværende finansieringsmekanismer;

3. slår til lyd for, at denne overgangsfase for rehabilitering mellem nødhjælp og 
udviklingshjælp fortrinsvist skal fokusere på styrkelsen af de lokale institutioners 
kapacitet og en indgående deltagelse af ngo’er og lokale sammenslutninger i 
planlægnings- og gennemførelsesfaserne med henblik på at fremme og opbygge 
grundlaget for kvalitative og effektive humanitære udviklingsprogrammer;

4. anerkender fordelen ved, at DG ECHO afsøger nye finansieringsformer sammen med sine 
samarbejdspartnere; opfordrer samtidig til respekt for forskellene mellem de aktører, der 
deltager i finansiering og gennemførelse af humanitære EU-programmer – FN, 
internationalt Røde Kors og Røde Halvmåne, ikke-statslige organisationer – idet 
katastroferne ofte berører flere lande og nødvendiggør en multilateral og koordineret 



PE472.100v02-00 4/5 AD\883701DA.doc

DA

indsats; bakker op om arbejdet til styrkelse af de lokale aktørers kapacitet og til forøgelse 
af kapaciteten til evaluering og hurtig indsats i katastrofeområdet via et mellemled 
bestående af administrationerne under generaldirektoratet for humanitær hjælp og de 
eksperter, der er til stede ude i marken;

5. fremhæver, at GD ECHO's partnere udfører et arbejde af høj kvalitet takket være en 
effektiv udvælgelsesmetode – såsom rammekontrakten for partnerskab – og udarbejdelsen 
af normer og praktiske retningslinjer for det humanitære område; understreger ligeledes, 
at den effektive kontrol med anvendelsen af midlerne, der finder sted som led i den 
revision af partnerne, der udføres af private firmaer, er af afgørende betydning og bidrager 
til at legitimere sektoren for humanitær hjælp; bemærker dog samtidig, med henblik på at 
fastholde mangfoldigheden blandt partnerne og at sikre de små og mellemstore ngo'ers 
adgang til midler, at de administrative adgangsprocedurer er komplicerede og de 
administrative byrder meget voldsomme, hvilket betyder store udgifter for ngo’erne, og at 
revisionerne vanskeliggøres af mangelen på menneskelige ressourcer, og opfordrer til, at 
de benyttede værktøjer tilpasses til den humanitære sektors måde at fungere på og til de 
lokale behov, således at den humanitære hjælp målrettes på hensigtsmæssig vis og 
samordningen af de forskellige, tilstedeværende hjælpeorganisationers indsats iværksættes 
på et tidligt stadie;

6. bifalder de af DG ECHO foretagne bestræbelser på at fremme anvendelsen af innovative 
tilgange, såsom "kasseprincippet", især til overførsler uden tilknyttede betingelser, der er 
målrettet mod de mest sårbare grupper; bemærker, at disse tilgange ved at benytte de 
lokale markeder kan være mere effektive og ikke nødvendigvis indebærer en højere 
tillidsmæssig risiko end bistanden i naturalier; tilskynder derfor GD ECHO til at fortsætte 
med at udvikle tilgange baseret på kasseprincippet og at opfordre partnerne til at tage dem 
i anvendelse.
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